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 Додаток  1  

до наказу   

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської  державної адміністрації) 

від  04  березня  2013 р. № 202  

 
             За результатами ІІ (міського) етапу  Всеукраїнського  конкурсу-захисту  науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Київського територіального відділення МАН України та відповідно до протоколів засідань журі секцій 

конкурсу переможцями  визначаються: 

9  клас 
 

ПЕРШЕ  МІСЦЕ 
 

І. ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ  
 

секція історії України 

КРАМСЬКИЙ Кірілл Сергійович - учень Скандинавської гімназії  

                                                                      Дарницького району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція всесвітньої історії 

ГЕСЕЛЕВА Катерина Олексіївна - учениця Скандинавської гімназії  

                                                                      Дарницького району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція історичного краєзнавства 

ФЕДОРЧУК Тетяна Русланівна - учениця Фінансово-правового ліцею  

                    Солом’янського району,  кандидат в дійсні члени МАН 
 

ІІ. ВІДДІЛЕННЯ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ 

секція географії та ландшафтознавства 

МАТВІЄЦЬ Аліна Віталіївна - учениця Навчально-виховного комплексу «Домінанта» 

               Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ХОМ`ЯКОВА Марта Юріївна - учениця Гімназії  №30 «ЕкоНад» 

                                 Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 
 

ІІІ. ВІДДІЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА 

ІV. ВІДДІЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ НАУК 
 

секція матеріалознавства 

ОСИПЕНКО Олександра Сергіївна - учениця спеціалізованої школи № 49 

                          Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН   

секція науково-технічної творчості та винахідництва 

РЕВУЦЬКА Людмила Олександрівна - учениця Політехнічного ліцею  

                                                                            Національного технічного університету України «КПІ» 

                   Солом’янського району, кандидат в дійсні члени МАН 
   

V. ВІДДІЛЕННЯ КОМП`ЮТЕРНИХ НАУК 
 

 

                           VІ. ВІДДІЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА 
 

секція  української мови 

КОЦЬ Ірина Сергіївна - учениця ліцею митної справи № 144 ім. Г.Ващенка   

                               Солом`янського району, кандидат в дійсні члени МАН     

СЮТА Надія-Анастасія Богданівна - учениця Скандинавської гімназії  

                                                                      Дарницького району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція української літератури 

ЛАНЧУК Каріна Сергіївна - учениця  Гімназії «Академії» 

              Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

РУМЯНЦЕВА Марія Олександрівна - учениця Навчально-виховного комплексу «Домінанта» 

               Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція фольклористики 

РЕУТСЬКА Світлана Віталіївна - учениця гімназії № 283  

Деснянського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція  літературної творчості   

ПОДОБНА Людмила Олександрівна - учениця Гімназії  №30 «ЕкоНад» 

                                 Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція  журналістики 

УТВЕНКО Ганна Олександрівна - учениця спеціалізованої школи № 15 

                    Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН  

секція  мистецтвознавства  

БАЛАЛОВА Юлія Сергіївна - учениця  Гімназії «Академії» 

              Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ЦАПОК Адріана Олександрівна - учениця  Ліцею «ЕКО» № 198 

     Святошинського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

                           VІІ. ВІДДІЛЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
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секція  світової літератури 

ПЕТРОВИЧ Марія Анатоліївна - учениця  Ліцею  «Наукова зміна» 

                                                             Дарницького району, кандидат в дійсні члении МАН 

секція російської мови та літератури 

ШЕВЧУК Євгенія Андріївна - учениця гімназії  №191 ім. П.Тичини 

                                   Дніпровського району, кандидат в дійсні члени  МАН 

секція французької літератури 

ОСТАПЕНКО Віталіна Станіславівна - учениця спеціалізованої школи  № 20 

      Оболонського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція сходознавства (китайської мови)  
ЧЕРВОНЕНКО Єлизавета Ростиславівна - учениця Гімназії східних мов № 1 

                            Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 
 

VІІІ.  ВІДДІЛЕННЯ МАТЕМАТИКИ 
 

секція  алгебри та початків аналізу  

ОЛІЙНИК Дарина Андріївна - учениця Науково-природничого ліцею  № 145  

                     Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція геометрії  

ХРОМЕЦЬ Богдан Вадимович - учень ліцею  № 142 

                         Солом`янського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

секція  прикладної математики та математичного моделювання 

СКОРОБАГАТЬКО Кирило Сергійович - учень Ліцею «Голосіївський» № 241 

                                Голосіївського району,  кандидат в дійсні члени МАН 
 

 ІХ.  ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ 
 

секція теоретичної фізики 

ЧИСЛОВ Олександр Валерійович - учень Політехнічного ліцею  

                                                                            Національного технічного університету України «КПІ» 

                   Солом’янського району, кандидат в дійсні члени МАН   

секція експериментальної фізики  

ТУГОЛУКОВА Євгенія Валеріївна - учениця  Ліцею № 38 ім. В.Молчанова 

                                                                                  Шевченківського району,   кандидат в дійсні члени МАН 

секція біофізики  

АНДРІЄНКО Ольга Володимирівна - учениця Технічного ліцею  

                                                                                     Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН 
 

 

секція  астрономії та астрофізики 

СТЕБЛИК Єлизавета Михайлівна - учениця Гімназії «Ерудит» 

               Солом’янського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

Х. ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ 
 

секція  мікроекономіки та макроекономіки 

ДЖУЛАЙ Дарина Юріївна - учениця Ліцею «Наукова  зміна» 

                                                                                    Дарницького району, кандидат в дійсні члени МАН 

ХІ. ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ 
 

секція хімії   

ДРІКЕР Юхим  Дмитрович - учень спеціалізованої школи № 250 

                                                    Деснянського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція хімії довкілля 

ЖЕНЧУК Олексій  Валерійович - учень Науково-природничого ліцею  № 145  

                     Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція загальної біології та біології людини 

РАК Влада Родіонівна - учениця Технічного ліцею    

            Національного технічного університету України «КПІ» 

                         Солом`янського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

секція мікробіології 

ГОРДЕЙЧИК Арсеній Євгенійович - учень спеціалізованої школи № 80 

                     Печерського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

секція клінічної медицини 

СЕНЧИЛО Яна Ігорівна - учениця  гімназії  №178 

                                    Солом’янського району, кандидат в дійсні члени МАН   

секція практичної медицини 

ОСОКО Капітоліна Сергіївна - учениця Гімназії «Троєщина» 

      Деснянського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ЖАРІНОВА Софія Олегівна - учениця Технічного ліцею    

            Національного технічного університету України «КПІ» 

                         Солом`янського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

секція валеології 

ЛЕПЕХА Олена Сергіївна - учениця середньої загальноосвітньої школи № 70 
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                               Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН 
 

ХІІ. ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА АГРАРНИХ НАУК 
 

 

секція загальної екології 

ДЕХТЯРЕНКО Геогрій  Анатолійович - учень Ліцею міжнародних відносин № 51 

                         Печерського  району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція екології тваринного світу (зоологія, зоотехнія та ветеринарія) 

ПОЛІЩУК Аліна Семенівна - учениця гімназії  № 315   

                              Дарницького району, кандидат в дійсні члени МАН  

ПОНОМАРЕНКО Діана Юріївна - учениця спеціалізованої школи № 173  

                                   Солом`янського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

секція екології рослинного світу (ботаніка) 

ЦАПОК Адріана Олександрівна - учениця  Ліцею «ЕКО» № 198 

     Святошинського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

КОРОЛЬОВА Ольга Олександрівна - учениця Ліцею міжнародних відносин № 51 

                         Печерського  району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція гідроекології 

ГАНДЗЮРА Яна Володимирівна - учениця середньої загальноосвітньої школи № 2 

                               Подільського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція лісознавства та агрономії, охорони довкілля та збалансованого природокористування 

БОРИСОВА Ірина Сергіївна - учениця гімназії-інтернату № 13  

             Солом`янського району, кандидат в дійсні члени МАН 
 

9  клас 
 

ДРУГЕ  МІСЦЕ 
 

І. ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ   
 

секція історії України 

МАРШАЛОК Михайло Михайлович - учень  гімназії № 179 

                                                                                   Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН 

НАСЄНКОВА Олена Миколаївна - учениця Києво-Печерського ліцею №171 «Лідер» 

     Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція всесвітньої історії 

СТЕПАНЮК Тимофій Дмитрович - учень  ліцею № 157 

     Оболонського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

САХАРОВА Анастасія Сергіївна - учениця гімназії № 153 ім. О.Пушкіна 

                    Шевченківського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

ШВЕЦЬ Олексій Олександрович - учень гімназії № 136 

            Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція історичного краєзнавства 

МАКСИМОВА Єлизавета Вікторівна - учениця  Гімназії «Академія» 

                                                                            Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН  

   МОЙСЕЄНКО Анна Павлівна - учениця  Навчально-виховного комплексу № 209 «Сузір`я» 

                                                                                       Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ПАВЛЕНКО Олександра Михайлівна - учениця середньої загальноосвітньої школи № 181 

                               Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

 

ІІ. ВІДДІЛЕННЯ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ 

секція географії та ландшафтознавства 

МАТВІЙЧИК  Дар’я Геннадіївна - учениця Гімназії  №30 «ЕкоНад» 

                                 Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

МИРОНОВА Олена Андріївна - учениця Ліцею «Поділ»   № 100 

               Подільського  району, кандидат в дійсні члени МАН 

ВЕРІЧ Марія Андріївна - учениця  Навчально-виховного комплексу «Домінанта»  

                                                                                  Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ЛАВРЕНТІЄВА Олександра Миколаївна - учениця Ліцею «Поділ»   № 100 

               Подільського  району, кандидат в дійсні члени МАН 

БАЙТЕРЕКОВ Єгор Рубенович - учень Українського медичного ліцею 

                                                                                  Національного медичного університету ім. О.Богомольця    

                                                                                  Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція геології, геохімії, мінералогії та гідрології 

ВЕРНИГОРОВ Гліб Денисович - учень  гімназії  №178 

                                    Солом’янського району, кандидат в дійсні члени МАН   

ПУЗИРЕВСЬКА Юлія Олександрівна - учениця  Навчально-виховного комплексу «Домінанта»  

                                                                                  Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 
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ІІІ. ВІДДІЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА 

секція соціології та педагогіки 

ДУБОВА Юлія Олександрівна - учениця спеціалізованої школи № 265 

Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ХОМЯКОВА Ольга Сергіївна - учениця Гімназії «Академія» 

                                   Святошинського району,  кандидата в дійсні  МАН  

секція теології, релігієзнавства та історії релігії 

ЄМЕЛЬЯНОВА Анастасія Олександрівна - учениця гімназії № 283  

Деснянського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ПОЛІЩУК Валерія Ігорівна - учениця спеціалізованої школи № 196 

               Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція правознавства 

САНІНА Аліна Сергіївна - учениця  Навчально-виховного комплексу «Домінанта»  

                                                                                  Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ІV. ВІДДІЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ НАУК 
 

секція матеріалознавства 

КОРЯКІНА Катерина Іванівна - учениця спеціалізованої школи № 49 

                          Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН   

секція машинобудування та робототехніки 

ДЕРНОВИЙ Олександр Віталійович - учень  гімназії  №178 

                                    Солом’янського району, кандидат в дійсні члени МАН   

секція авіа- та ракетобудування 

ДЕТКОВ Денис Андрійович - учень  Технічного ліцею 

Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція науково-технічної творчості та винахідництва 

СОЛОДКА Анна Ростиславівна - учениця  Навчально-виховного комплексу «Домінанта»  

                                                                                  Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 
 

V. ВІДДІЛЕННЯ КОМП`ЮТЕРНИХ НАУК 
 

 

        VІ. ВІДДІЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА 
 

секція  української мови 

БЕКЕР Кристина Леонідівна - учениця  Гімназії «Академія» 

                                                                            Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

КІЗЮН Олена Володимирівна - учениця  Гімназії «Академія» 

                                                                            Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

СТАДНИЦЬКА Анастасія Андріївна - учениця середньої загальноосвітньої школи  № 163 ім. М.Кирпоноса 

           Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН   

СИДОРЕНКО Олеся Олексіївна - учениця спеціалізованої школи № 112 ім. Т.Шевченка 

                                                          Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН    

ШЛЯХТУН Наталія Андріївна - учениця Гімназії «Діалог» 

             Дарницького району,  кандидат в дійсні члени МАН 

секція української літератури 

КАТУНІНА Катерина Валеріївна - учениця  гімназії  №178 

                                    Солом’янського району, кандидат в дійсні члени МАН   

ГРИЩЕНКО Костянтин Миколайович - учень  Гімназії № 19 «Межигірська» 

                                                                                   Подільського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ЛАГОВСЬКА Юлія Олександрівна - учениця  Ліцею «ЕКО» № 198 

     Святошинського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

МОРОЗ Вікторія Олександрівна - учениця  середньої загальноосвітньої школи № 9  

     Оболонського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

АНДРЄЄВ Дмитро Ілліч  - учень спеціалізованої школи № 112 ім. Т.Шевченка 

                                                          Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН    

МАЛЮТІН Олександр Сергійович - учень ліцею митної справи № 144 ім. Г.Ващенка   

                               Солом`янського району, кандидат в дійсні члени МАН     

МІНЕНКО Олександр Олександрович - учень ліцею митної справи № 144 ім. Г.Ващенка   

                               Солом`янського району, кандидат в дійсні члени МАН     

секція фольклористики 

ОСАДЧИЙ Андрій Анатолійович - учень середньої спеціалізованої школи № 91 

    Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН  

СТУПАК Анастасія Юріївна - учениця спеціалізованої школи №      

                                   Солом`янського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція  літературної творчості   

АЛЕКСАНДРОВА Мар`Яна Олексіївна - учениця гімназії №59 ім. О.Бойченка 

Голосіївського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

ЄПІНДІЄВА Алла Рашидівна - учениця спеціалізованої школи № 112 ім. Т.Шевченка 

                                                          Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН    
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МАТВІЄЦЬ Аліна Віталіївна - учениця Навчально-виховного комплексу «Домінанта» 

               Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

БУЛЕНОК Олександра Володимирівна - учениця Навчально-виховного комплексу «Домінанта» 

               Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція  журналістики 

ІСМАИЛОВА Лейла Яверівна - учениця гімназії № 283   

Деснянського району, кандидат в дійсні члени МАН   

ХАЛМУРАДОВА Ольга Дмитрівна - учениця спеціалізованої школи № 15 

                    Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН  

секція  мистецтвознавства  

ГОРОВИЙ Костянтин Юрійович - учень Українського медичного ліцею 

                                                                                  Національного медичного університету ім. О.Богомольця    

                                                                                  Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ЗАКРЕВСЬКИЙ Микола Сергійович - учень спеціалізованої школи № 112 ім. Т.Шевченка 

                                                          Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН    

ПОРТНА Анастасія Марківна - учениця гімназії  № 315   

                              Дарницького району, кандидат в дійсні члени МАН  

ПОДУГОЛЬНИКОВА Злата Олександрівна - учениця Ліцею політики, економіки, права та іноземних мов 

                    Шевченківського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

                           VІІ. ВІДДІЛЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

секція  світової літератури 

КОНОНЕНКО Катерина Вікторівна - учениця спеціалізованої школи № 112 ім. Т.Шевченка 

                                                          Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН    

 БІНЬКОВСЬКА Анастасія Андріївна - учениця Гімназії «Діалог» 

                                                                                    Дарницького району, кандидат в дійсні члени МАН 

АДАМЕНКО Анастасія Олександрівна - учениця Ліцею «Наукова зміна» 

                                                             Дарницького району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція російської мови та літератури 

ГОРБА Владислава Дмитрівна - учениця гімназії № 191 ім. П.Г.Тичини  

                              Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

СМЕТАНІНА Катерина  Юріївна - учениця гімназії № 191 ім. П.Г.Тичини  

                              Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ДЕЛЬМАЄВА Діана Хамідівна - учениця  середньої загальноосвітньої школи № 85 

    Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН  

секція  англійської мови 

ТЕТЕРІНА Вікторія Валентинівна - учениця  спеціалізованої школи № 92 ім. І.Франка 

    Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН  

ФОРСЮК Дарина Вікторівна - учениця спеціалізованої школи № 159 

Солом`янського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція  англійської літератури 

ЗАГРЕБНАЯ Валерія Вадимівна - учениця  гімназії № 48 

                 Шевченківського району,  кандидат в дійсні члени МАН  

МАЛЕЦЬКА Марія Олександрівна - учениця Ліцею «Наукова  зміна» 

                                                                                    Дарницького району, кандидат в дійсні члени МАН 

ПЕТРОВИЧ Марія Анатоліївна - учениця  Ліцею  «Наукова зміна» 

                                                             Дарницького району, кандидат в дійсні члении МАН 

СЕЛІВАКІН Ігор Олександрович - учень  Ліцею  «Наукова зміна» 

                                                             Дарницького району, кандидат в дійсні члении МАН 

секція німецької мови 

БЛЕСКУН Дар`я Сергіївна - учениця гімназії  №191 ім. П Тичини   

                   Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН  

секція німецької літератури 

ЛІПНИЦЬКА Ольга В`ячеславівна - учениця гімназії №  167 

                          Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН  

РУДИК Анастасія Олександрівна - учениця спеціалізованої школи № 40 

Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН  

секція французької мови 

ЧИРВА Анастасія Олександрівна - учениця спеціалізованої школи № 49 

                    Шевченківського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

ПАВЛЮК Ярослав Васильович - учень Гімназії «Ерудит» 

  Солом’янського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція французької літератури 

РОМАНОВА Анна Сергіївна - учениця спеціалізованої школи № 112 ім. Т.Шевченка 

                                                          Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН    

БЄЛЯКОВ Іван Олексійович - учень гімназії № 109 ім. Т.Шевченка 

     Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН 
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ДОРОШЕНКО Дмитрій Олексійович - учень спеціалізованої школи  № 269 

                                                                              Голосіївського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

секція сходознавства (китайської мови)  
ЗАГРЕБЕЛЬНА Ксенія Андріївна - учениця Гімназії східних мов № 1 

                            Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ЗУБЕНКО Яніна Володимирівна - учениця Гімназії східних мов № 1 

                            Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ОСТРОВЕРХА Яна Олегівна - учениця Гімназії східних мов № 1 

                            Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ТКАЧЕНКО Вікторія Олегівна - учениця Гімназії східних мов № 1 

                            Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 
 

VІІІ.  ВІДДІЛЕННЯ МАТЕМАТИКИ 
 

секція  алгебри та початків аналізу  

СУСЛЕНКО Володимир Валерійович - учень  гімназії  №178 

                                    Солом’янського району, кандидат в дійсні члени МАН 

 ДИЧКО Євген Сергійович - учень спеціалізованої школи № 200  

 Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН  
ГОРБЕШКО Олексій Костянтинович - учень спеціалізованої школи № 52 

                              Солом`янського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

секція геометрії  

СЕХІН Андрій Петрович - учень гімназії  №178 

Солом’янського району, кандидат в дійсні члени МАН 

П’ЯНКОВ Антон Олексійович - учень  гімназії  №178 

                                    Солом’янського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ГРОД Михайло Іванович - учень Києво-Печерського ліцею №171 «Лідер» 

     Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція  прикладної математики та математичного моделювання 

СКУРАТІВСЬКИЙ Владислав Олександрович - учень спеціалізованої школи № 200  

 Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН  
 

 

 ІХ.  ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ 
 

секція теоретичної фізики 

СВОБОДА Марія Миколаївна - учениця Києво-Печерського ліцею №171 «Лідер» 

     Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція експериментальної фізики  

ГАЛКІНА Кристина Олександрівна - учениця Гімназії «Академія» 

Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція біофізики  

ЖАРСЬКА Олена Юріївна - учениця середньої загальноосвітньої школи № 201 

                                                                                       Дніпровського району, кандидат в дійсні члени  МАН 

секція  астрономії та астрофізики 

БАБІЙ Любов Юріївна - учениця  гімназії № 179 

                                                                                   Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ВІДІШ Денис Іванович - учень Ліцею «Наукова  зміна» 

                                                                                    Дарницького району, кандидат в дійсні члени МАН 
 

Х. ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ 
 

секція  економічної теорії та історії економічної думки 

КУЛІКОВА Дарія Олександрівна - учениця Ліцею «Наукова  зміна» 

                                                                                    Дарницького району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція  мікроекономіки та макроекономіки 

ЛЕВІНА Наталія Олександрівна - учениця Ліцею «Наукова  зміна» 

                                                                                    Дарницького району, кандидат в дійсні члени МАН 
 

ХІ. ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ 
 

секція хімії   

ЖУР Іван Леонідович - учень Науково-природничого ліцею  № 145  

                     Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ШАУЛЬСЬКИЙ Костянтин Андрійович - учень Науково-природничого ліцею  № 145  

                     Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ЛУЦЕНКО Антон Олександрович - учень  Українського фізико-математичного ліцею      

                                                                            Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

                         Голосіївського району,  кандидат в дійсні члени МАН  

секція загальної біології та біології людини 

КОЛОМИЦЕВА Ольга В’ячеславівна - учениця Українського гуманітарного ліцею       

Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

                         Печерського району,  кандидат в дійсні члени МАН     
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   СУШКО Яна Олександрівна - учениця середньої загальноосвітньої школи 286 

Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН  

секція біохімії, молекулярної біології, генетики та селекції 

КРОКОС Валерія Геннадіївна - учениця спеціалізованої школи № 137 

               Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція мікробіології 

ГОРОХОВА Анастасія Вікторівна - учениця  Ліцею «Голосіївський» № 241  

    Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН  

ІЛЯШ Кароліна Андріївна - учениця  Науково-природничого ліцею  № 145  

                     Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН    

 КОЦЬ Ірина Сергіївна - учениця ліцею митної справи № 144 ім. Г.Ващенка   

                               Солом`янського району, кандидат в дійсні члени МАН     

ПРОГОНОВ Сергій Олександрович - учень Українського медичного ліцею 

                                                                                  Національного медичного університету ім. О.Богомольця    

                                                                                  Шевченківського району,   кандидат в дійсні члени МАН 

секція клінічної медицини 

МОРАВСЬКА Анастасія Олександрівна - учениця Гімназії «Міленіум» № 318 

                                    Солом’янського району, кандидат в дійсні члени МАН   

КЛІМЧУК Ірина Олександрівна - учениця спеціалізованої школи № 112 ім. Т.Шевченка 

Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН 

МИХАЙЛОВА Анастасія Олександрівна - учениця спеціалізованої школи № 112 ім. Т.Шевченка 

Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН 

КРЕМІНСЬКА Юлія Семенівна - учениця спеціалізованої школи № 15 

                    Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН  

БАТУШКІНА Валерія Валеріївна - учениця спеціалізованої школи  №  57 

                                                                                     Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН 

КНИШ Софія Романівна - учениця  Українського гуманітарного ліцею      

                                                                            Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

                         Печерського району,  кандидат в дійсні члени МАН  

АЛМАМЕДОВА Ельміра Аліївна - учениця  спеціалізованої школи  № 183 «Фортуна» 

                                                                         Дніпровського району,  дійсний член МАН 

КАЛІНІНА Анна Сергіївна - учениця Гімназії «Апогей»  

Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ПИВОВАРЧУК Олександра Валеріївна - учениця  Ліцею «ЕКО» № 198 

     Святошинського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

секція практичної медицини 

ІВАНОВСЬКА Галина Теймуразівна - учениця середньої загальноосвітньої школи № 90 

                                                                                        Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ГРАБОВИЙ Олександр Олександрович - учень гімназії  №178 

Солом’янського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ГАФТЕР Мирослав Якович - учень Медичної гімназії № 33  

                                     Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН   

СЮХ Артем Геннадійович - учень  Ліцею «ЕКО» № 198 

     Святошинського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

секція валеології 

УНДЕР Марина Олегівна - учениця  ліцею № 157 

     Оболонського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

Д`ЯЧЕНКО Валерія Олегівна - учениця  середньої загальноосвітньої школи № 253 

                                   Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ІВАНОВА Ангеліна Максимівна - учениця середньої загальноосвітньої школи № 235 

                                   Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ВАНЧУК Дмитро Андрійович - учень  середньої загальноосвітньої школи № 9  

     Оболонського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

КУХАР Анастасія Володимирівна - учениця Гімназії  № 172 «Нивки» 

Шевченківського району, кандидата в дійсні  МАН 

секція психології 

ЧАБАНІВСЬКИЙ Кирило Максимович - учень гімназії  №178 

Солом’янського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ЧЕКМИШЕВА Ярославна Олександрівна - учениця спеціалізованої школи № 112 ім. Т.Шевченка 

                                                          Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція соціальної психології 

П’ЯНКОВ Антон Олексійович - учень  гімназії  №178 

                                    Солом’янського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ПАНІЧКІН Віктор Ігорович - учень  Науково-природничого ліцею  № 145  

                     Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН 
 
 

ХІІ. ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА АГРАРНИХ НАУК 
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секція загальної екології 

ПУСТОВГАР Андрій  Русланович - учень середньої загальноосвітньої школи № 9 

Оболонського району, кандидат в дійсні члени МАН  

секція екології тваринного світу (зоологія, зоотехнія та ветеринарія) 

КОБЕРНІК Олександра Сергіївна - учениця  гімназії № 32 

                                                              Печерського району,  кандидат в дійсні члени МАН  

РЕНЧКОВСЬКА Ксенія Ігорівна - учениця  Слов`янської гімназії 

                                                             Дарницького району, кандидат в дійсні члени МАН 

ЗАХАРЧЕНКО Діана Олегівна - учениця  Слов`янської гімназії 

                                                             Дарницького району, кандидат в дійсні члени МАН 

КОЛЯНОВСЬКА Регіна Юріївна - учениця гімназії  № 59 ім. О.Бойченка 

Голосіївського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

секція екології рослинного світу (ботаніка) 

ВЕРНИГОРОВ Гліб Денисович - учень  гімназії  №178 

                                    Солом’янського району, кандидат в дійсні члени МАН 

КАТУНІНА Катерина Валеріївна - учениця  гімназії  №178 

                                    Солом’янського району, кандидат в дійсні члени МАН  

секція гідроекології 

ТЮШКЕВИЧ Владислав Олегович - учень спеціалізованої школи № 211 

                     Оболонського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція лісознавства та агрономії, охорони довкілля та збалансованого природокористування 

АНОХІНА Оксана  Олександрівна - учениця  гімназії № 32 

                                                              Печерського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

ЛИТВИНОВИЧ Марія Олександрівна - учениця гімназії  

                                                             Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова 

Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН 
  

 

 

9   клас 
 

ТРЕТЄ  МІСЦЕ 
 

І. ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ    
 

секція археології 

   КИРИЧЕНКО Ярослава Петрівна - учениця Гімназії  № 172 «Нивки» 

Шевченківського району, кандидата в дійсні  МАН 

   РАМІК Анна Олексіївна - учениця  ліцею № 142  

      Солом`янського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція етнології 

ЄВСЄЄНКОВА Катерина Олексіївна - учениця середньої загальноосвітньої школи № 8 

                           Оболонського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

ЛАЗОРЕНКО Ірина Олексіївна - учениця Українського гуманітарного ліцею  

                 Київського  національного університету імені Тараса Шевченка 

                                                                                             Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН  

САЛІЙ Павло Станіславович - учень Кловського ліцею № 77 

     Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція історії України 

   СТАХОВА Маргарита Дмитрівна - учениця Гімназії № 153 ім. О.Пушкіна 

                    Шевченківського району,  дійсного члена МАН  

КРАВЧЕНКО Єлизавета Володимирівна - учениця Гімназії «Академія» 

Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ЛАНЧУК Каріна Сергіївна - учениця  Гімназії «Академії» 

              Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

КОЛМАКОВА Людмила Олегівна - учениця гімназії  

                                                             Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова 

Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція всесвітньої історії 

АВВАКУМОВА Ольга-Анастасія Іллівна - учениця спеціалізованої школи № 196 

               Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

АЗАРОВА Дар’я Сергіївна - учениця спеціалізованої школи  №  57 

                                                                                     Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН 

КОЛОНЮК Віктор Вікторович - учень Києво-Печерського ліцею №171 «Лідер» 

     Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН 

СИНИЦЯ Олександр Олександрович - учень Києво-Печерського ліцею №171 «Лідер» 

     Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ПИЛИПЧУК Юлія Олексіївна - учениця Києво-Печерського ліцею №171 «Лідер» 

     Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ЧЕРНИШ Валерія Володимирівна - учениця Києво-Печерського ліцею №171 «Лідер» 

     Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН 
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КРИЖАНІВСЬКА Олександра Ібрагімовна - учениця середньої загальноосвітньої школи № 174 

                               Солом`янського району,  кандидат в дійсні члени МАН  

НАЗАРЕНКО Андрій Максимович - учень спеціалізованої школи  №  57 

                                                                                     Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція історичного краєзнавства 

НИКОЛАЙЧУК Руслана Мирославівна - учениця середньої загальноосвітньої школи № 140 

               Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

СКОБЛЮК Анастасія Русланівна - учениця середньої загальноосвітньої школи № 281 

               Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ШАПОВАЛ Анастасія Андріївна - учениця спеціалізованої школи № 97 ім. О.Телігі 

    Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН  

МОЛОДКОВЕЦЬ Марія Юріївна - учениця гімназії «Академія» 

                                   Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ІІ. ВІДДІЛЕННЯ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ 

секція географії та ландшафтознавства 

БЛЕСКУН Дар’я Сергіївна - учениця гімназії  №191 ім. П.Тичини 

                                   Дніпровського району, кандидат в дійсні члени  МАН 

ЗЕЛЕНСЬКА Владислава Вячеславівна - учениця гімназії № 167 

  Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН  

КАЛИНОВСЬКА Катерина Віленівна - учениця Ліцею «Наукова  зміна» 

                                                                                    Дарницького району, кандидат в дійсні члени МАН 

КРАСНОБАЙ Катерина Петрівна - учениця Гімназії «Академія» 

Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

МАРЧУК Герман Володимирович - учень Гімназії «Академія» 

Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

МОЛЧАНОВА Ольга Олегівна - учениця спеціалізованої школи № 250 

                                                    Деснянського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ПОЛІТОВА Надія Валеріївна - учениця  спеціалізованої школи № 20  

      Оболонського району, кандидат в дійсні члени МАН  

ПОНОМАРЬОВ Олександр Сергійович - учень ліцею № 157  

      Оболонського району, кандидат в дійсні члени МАН  

СІЛЬВЕСТРОВ Олександр Олександрович – учень гімназії  №191 ім. П.Тичини 

                                   Дніпровського району, кандидат в дійсні члени  МАН 

СТАДНИЦЬКА Анастасія Андріївна - учениця середньої загальноосвітньої школи  № 163 ім. М.Кирпоноса 

           Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН   

ТИСЯЧНА Софія Дмитрівна - учениця Ліцею «Наукова  зміна» 

                                                                                    Дарницького району, кандидат в дійсні члени МАН 

ТОДОРОВИЧ Олена Сергіївна - учениця Ліцею «ЕКО» № 198 

Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН  

ТРУБІНА Ніка Віталіївна   - учениця  Гімназії  № 30 «ЕкоНад» 

                                                                         Дніпровського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

ФЕДОРКОВА Катерина Іванівна - учениця гімназії  №191 ім. П.Тичини 

                                   Дніпровського району, кандидат в дійсні члени  МАН 

КІР`ЄВ Артем Сергійович - учень гімназії  №191 ім. П.Тичини 

                                   Дніпровського району, кандидат в дійсні члени  МАН 

ЧОРНОМОРЕЦЬ Тетяна Олегівна - учениця  Українського гуманітарного ліцею  

                 Київського  національного університету імені Тараса Шевченка 

                                                                                             Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН  

секція геології, геохімії, мінералогії та гідрології 

БАЛАМУТ Володимир Ігорович - учень Гімназії «Академія» 

Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

КРАСНОВА Таїсія Володимирівна - учениця спеціалізованої школи  № 304 

               Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

КАРПЕНКО Марко Олександрович - учень Гімназії східних мов № 1  

                           Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

НЕГОДА Євген Андрійович - учень гімназії № 178  

                              Солом`янського району, кандидат в дійсні члени МАН 

   ТЯЖКИЙ Андрій Ігорович - учень  Українського гуманітарного ліцею  

                 Київського  національного університету імені Тараса Шевченка 

                                                                                             Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН  

МІЛЕЩЕНКО Анастасія Олександрівна - учениця спеціалізованої школи № 173  

                                   Солом`янського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ПАВЛЮК Ярослав Васильович - учень Гімназії «Ерудит» 

  Солом’янського району, кандидат в дійсні члени МАН 

СТРУГАЦЬКА Вероніка Євгенівна - учениця середньої загальноосвітньої школи 124 

Подільського району, кандидат в дійсні члени МАН  
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ЧЕРНЯЄВ Степан Володимирович - учень Українського медичного ліцею 

                                                                                  Національного медичного університету ім. О.Богомольця  

                                                                                  Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ЯРОШЕНКО Микола Олександрович - учень Ліцею «Наукова  зміна» 

                                                                                    Дарницького району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція метеорології та кліматології 

КОЧУТЕНКО Анастасія Володимирівна - учениця  Гімназії  № 30 «ЕкоНад» 

                                                                         Дніпровського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

ЛИМАН Марина Костянтинівна - учениця  Гімназії  № 30 «ЕкоНад» 

                                                                         Дніпровського району,  кандидат в дійсні члени МАН 
 

ІІІ. ВІДДІЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА 

секція філософії 

БАБЕНКО Микита Анатолійович - учень Ліцею політики, економіки, права та іноземних мов  

Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН   

секція соціології та педагогіки 

КОВАЛЬОВА Дарина Євгенівна - учениця Політехнічного ліцею  

                                                                            Національного технічного університету України «КПІ» 

                   Солом’янського району, кандидат в дійсні члени МАН   

секція теології, релігієзнавства та історії релігії 

ДВОРОВА Ольга Юріївна - учениця Ліцею «Голосіївський» №  241 

                                                                   Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН     

секція правознавства 

ДЕКАЛЕНКО Олексій Анатолійович - учень гімназії №59 ім. О.Бойченка 

Голосіївського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

   КОНОВАЛ Юлія Сергіївна - учениця  Навчально-виховного комплексу № 209 «Сузір`я» 

                                                                                       Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ЛІПІЧ Влада Михайлівна - учениця середньої загальноосвітньої школи № 94 «Еллада» 

               Печерського  району, кандидат в дійсні члени МАН   

МОЛЧАНОВА Ольга Олегівна - учениця спеціалізованої школи № 250 

Деснянського району, кандидат в дійсні члени МАН 

СВИНЦОВА Вікторія Олексіївна - учениця  Навчально-виховного комплексу «Домінанта»  

Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ФЕДОРЕНКО Максим Владиславович - учень гімназії № 136 

Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 
 

 

ІV. ВІДДІЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ НАУК 
 

секція матеріалознавства 

БУБІС Анастасія Олександрівна - учениця гімназії № 153 ім. О.Пушкіна 

Шевченківського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

 БЄЛАН Любов Олегівна - учениця Гімназії «Ерудит» 

Солом’янського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

ТУЛЬЧИНСЬКА Марина Вадимівна - учениця гімназії № 153 ім. О.Пушкіна 

Шевченківського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

секція машинобудування та робототехніки 

КУЧЕРЕНКО Анастасія Олегівна - учениця Києво-Печерського ліцею №171 «Лідер» 

Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція екологічно безпечних технологій ресурсозбереження 

ФІЛІПЕНКО Роман Олексійович - учень  Ліцею «Престиж» 

Солом’янського району, кандидат в дійсні члени МАН 

КОВАЛЬОВА Дарина Євгеніївна - учениця Політехнічного ліцею    

Національного технічного університету України «КПІ» 

Солом`янського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

секція науково-технічної творчості та винахідництва 

ГОМА Юлія Михайлівна - учениця  спеціалізованої школи № 130 ім. Данте Аліг’єрі 

Голосіївського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

 

V. ВІДДІЛЕННЯ КОМП`ЮТЕРНИХ НАУК 

 

секція комп'ютерних систем та мереж 

   ТАТАРІН Валерій Вячеславович - учень ліцею  № 142 

Солом`янського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

секція безпеки інформаційних та телекомунікаційних систем 

  АДАМОВИЧ Олексій Валерійович - учень спеціалізованої школи № 52 

Солом`янського району, кандидат в дійсні члени МАН  

секція інформаційних систем, баз даних та систем штучного інтелекту 

ГАРДАЩУК Роман Ярославович - учень Ліцею інформаційних технологій № 79 
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Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН 

   ГОЛУБАХА Микита Ігорович – учень  Гімназії «Престиж»  

Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція Internet-технологій та WEB дизайну 

   КУЛІНІЧ Ігор Олегович - учень Науково-природничого ліцею № 145  

Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН  

   ПЕТРОВ Олексій Олександрович - учень Науково-природничого ліцею № 145  

Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН  

ХАХЛЮК Олексій  Олексійович - учень ліцею  № 142 

Солом`янського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

САБАДАШ Іван Володимирович - учень Ліцею «Голосіївський» № 241 

Голосіївського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

 

VІ. ВІДДІЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА 

 

секція  української мови 

БАБЕНКО Анастасія Віталіївна - учениця Політехнічного ліцею 

Національного технічного університету України «КПІ» 

Солом`янського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

БАРАН Катерина Сергіївна - учениця середньої загальноосвітньої школи № 50 

Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ГЛАДИШЕНКО Олександр Олександрович - учень ліцею митної справи № 144 ім. Г.Ващенка   

Солом`янського району, кандидат в дійсні члени МАН 

КЛІМЧУК Ірина Олександрівна - учениця спеціалізованої школи № 112 ім. Т.Шевченка 

Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН 

КОРОГОД Богдана Сергіївна - учениця Політехнічного ліцею 

Національного технічного університету України «КПІ» 

Солом`янського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

ЛУЦЕНКО Олександр Олександрович - учень Технічного ліцею    

                         Шевченківського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

ЛЯШЕВСЬКА Катерина Сергіївна - учениця Ліцею «Наукова зміна» 

                                                             Дарницького району, кандидат в дійсні члени МАН 

МАКОВЕЦЬКА Юліана Леонідівна - учениця  спеціалізованої школи № 130 ім. Данте Аліг’єрі 

               Голосіївського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

    СКОЦИК Діана Віталіївна - учениця спеціалізованої школи № 112 ім. Т.Шевченка 

                                                          Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН    

    СОЛОДКА Анна Ростиславівна - учениця Навчально-виховного комплексу «Домінанта» 

               Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН  

ТКАЧЕНКО Анастасія Анатоліївна - учениця середньої загальноосвітньої школи № 206 

                       Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція української літератури 

УКРАЇНЕЦЬ Єлизавета Сергіївна - учениця  середньої загальноосвітньої школи № 213 

     Деснянського району, кандидат в дійсні члени МАН     

ЧЕРКАШИНА Дарія Кирилівна - учениця  Києво-Печерського ліцею №171 «Лідер» 

     Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН 

МАТЯШ Руслан Ігорович - учень Гімназії «Міленіум» № 318 

                                    Солом’янського району, кандидат в дійсні члени МАН   

ПАСТУШЕНКО Уляна-Ольга Тарасівна - учениця гімназії №117 ім. Л.Українки  

                  Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН    

ЛЕВУШЕВСЬКА Яна Ігорівна - учениця Гімназії  «Престиж» 

Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН   

ЯКІР Катерина Михайлівна - учениця  Києво-Печерського ліцею №171 «Лідер» 

     Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН 

РИБАЧЕНКО Ксенія Олександрівна - учениця спеціалізованої школи № 112 ім. Т.Шевченка 

                                                          Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН    

УКРАЇНЕЦЬ Єлизавета Сергіївна - учениця  середньої загальноосвітньої школи № 213 

     Деснянського району, кандидат в дійсні члени МАН     

НАМАЗИЛО Анна Олександрівна - учениця  середньої загальноосвітньої школи № 11  

     Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН     

ШЕВЧУК Євгенія Андріївна - учениця гімназії  №191 ім. П.Тичини 

                                   Дніпровського району, кандидат в дійсні члени  МАН 

БАДРУК Вікторія Ігорівна - учениця Ліцею «Голосіївський» №  241 

                                                                                        Голосіївського району, дійсний член МАН 

РУДЕНКО Олександр Борисович - учень Ліцею «Голосіївський» №  241 

                                                                                        Голосіївського району, дійсний член МАН 

ЛІПІЧ Влада Михайлівна - учениця середньої загальноосвітньої школи № 94 «Еллада» 
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               Печерського  району, кандидат в дійсні члени МАН   

БУХТА Ярослава Олександрівна - ученицяГімназії «Академія»   

Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція фольклористики 

ГАВРИЛЮК Ольга Вікторівна - учениця навчально-виховного комплексу «Домінанта» 

               Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ГЛАДКА Анастасія Миколаївна - учениця ліцею «ЕКО» №198 

              Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

КРУТЧЕВСЬКА Вероніка Володимирівна - учениця навчально-виховного комплексу «Домінанта» 

               Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ГОРДІЄВСЬКА Ганна Юріївна - учениця Гімназії «Академія»   

Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ПЛАХОТНЮК Єлизавета Олегівна - учениця навчально-виховного комплексу «Домінанта» 

               Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ТАЛЬКО Ірина Юріївна - учениця середньої загальноосвітньої школи № 108 

Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція  літературної творчості   

ТАРАНІК Анастасія Віталіївна - учениця гімназії   

Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова  

Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН   

ДЯЧЕНКО Олександра Олегівна - учениця  гімназії № 32 

                                                              Печерського району,  кандидат в дійсні члени МАН  

ДЕРЯБІНА Альона Сергіївна - учениця середньої загальноосвітньої школи № 9 

Оболонського  району, кандидат в дійсні члени МАН   

ВЕРІЧ Марія Андріївна - учениця навчально-виховного комплексу «Домінанта» 

               Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ГАВРИЛЮК Ольга Вікторівна - учениця навчально-виховного комплексу «Домінанта» 

               Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція  журналістики 

СЕМЕНІК Оксана Олексіївна - учениця гімназії № 267 

           Дарницького району,  кандидат в дійсні члени МАН 

ХРАБРОВА Марія Євгенівна - учениця Слов`янської гімназії  

                                                                Дарницького району, кандидат в дійсні члени МАН 

ШАПОШНІКОВА Ангеліна Михайлівна  - учениця спеціалізованої школи № 15 

                    Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН  

секція  мистецтвознавства  

КОЧМАР Ольга Борисівна - учениця Гімназії «Академія»   

Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

КАРПІНСЬКА Михайлина Юріївна - учениця Гімназії «Академія»   

Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ШЛИКОВА Анастасія Сергіївна - учениця  гімназії  № 178  

                                       Солом’янського району, кандидат в дійсні члени МАН   

ПОЛОСЕНКО Ксенія Василівна - учениця гімназії № 315 

                Дарницького району,  кандидат в дійсні члени МАН  

РОМАНЮК Артем Миколайович - учениця Гімназії «Академія»   

Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ПОСОБЧУК Анастасія Іванівна - учениця  Технічного ліцею  

Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН  

КАНАРЧУК Марія Олександрівна - учениця спеціалізованої школи № 112 ім. Т.Шевченка 

                                                          Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН    

ПУЗИРЕВСЬКА Юлія Олександрівна - учениця навчально-виховного комплексу «Домінанта» 

               Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

                           VІІ. ВІДДІЛЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

секція  світової літератури 

БУХТА Ярослава Олександрівна - учениця Гімназії «Академія»   

Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

 ГАДЖИЛОВ Богдан Олександрович - учень ліцею митної справи № 144 ім. Г.Ващенка   

                               Солом`янського району, кандидат в дійсні члени МАН     

 КОХОВСЬКА Анастасія Сергіївна - учениця ліцею митної справи № 144 ім. Г.Ващенка   

                               Солом`янського району, кандидат в дійсні члени МАН     

ТИСАК Таїсія Анатоліївна - учениця Технічного ліцею    

            Національного технічного університету України «КПІ» 

             Солом`янського району, кандидат в дійсні члени МАН 

СЬОМУШКІНА Маргарита Юріївна - учениця Гімназії східних мов № 1 

                            Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ШУВАЛОВА Анна Олегівна - учениця Гімназії «Академія»   
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Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція російської мови та літератури 

ЧИЧА Поліна Дмитрівна - учениця спеціалізованої школи № 49 

                          Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН   

ГАНЧУК Анна Олександрівна - учениця гімназії  №178 

Солом’янського району, кандидат в дійсні члени МАН 

КРАВЧЕНКО Марія Сергіївна - учениця спеціалізованої школи № 49 

                          Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН   

секція  англійської мови 

ХОДАКІВСЬКА Наталія Павлівна - учениця гімназії № 56 

                                                                                             Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН  

САНІНА Аліна Сергіївна - учениця Навчально-виховного комплексу «Домінанта» 
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                                                                            Національного технічного університету України «КПІ» 

                    Солом’янського району, кандидата в дійсні  МАН 

МАТВЕЄВА Анна Дмитрівна - учениця середньої загальноосвітньої школи № 139  

     Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН   

ДОРОШЕНКО Анюта Сергіївна - учениця гімназії №59 ім. О.Бойченка 

Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ГРИГОР’ЄВ Нікіта Костянтинович - учень Науково-природничого ліцею  № 145  

                     Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН  

секція геометрії  

ШИТА Віра Ігорівна - учениця Технічного ліцею  

                                                                            Національного технічного університету України «КПІ» 

                   Солом’янського району, кандидат в дійсні члени МАН   

ШАПОВАЛОВА Анастасія Миколаївна - учениця  Ліцею № 38 ім. В.Молчанова 

                                                                                  Шевченківського району,   кандидат в дійсні члени МАН 

КИРИЛЛОВА Марія Сергіївна - учениця гімназії №59 ім. О.Бойченка 

Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН 

КРАСЮК Сергій Олегович - учень Слов`янської гімназії 

                                                             Дарницького району, кандидат в дійсні члении МАН 

МУРАШКО Дмитро Михайлович - учень гімназії № 178   

                              Солом`янського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція  прикладної математики та математичного моделювання 

ШЕРСТЮК Микола Павлович - учень Технічного ліцею  

                                                                            Національного технічного університету України «КПІ» 

                   Солом’янського району, кандидат в дійсні члени МАН   

ЗАЙЦЕВ Марк Анатолійович - учень Ліцею «Голосіївський» №241 

Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ЛИТВИНЕНКО Мирослав Сергійович - учень Ліцею «Голосіївський» №241 

Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ЧУБ Владислав Валентинович - учень гімназії №59 ім. О.Бойченка 

Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН 

РУДЕНКО Олександр Борисович - учень Ліцею «Голосіївський» №241 

Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ІХ.  ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ 

секція теоретичної фізики 

АЛЕКСАНДРОВА Марія Андріївна - учениця Гімназії «Академія» 

Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

КОЛЕСНИК Яна Олександрівна - учениця Навчально-виховного комплексу «Домінанта» 

               Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція експериментальної фізики  

МЕЛЬНИК Андрій Сергійович - учень середньої загальноосвітньої школи № 3 

                                                                          Подільського району, кандидат в дійсні члени МАН 

РУМЯНЦЕВА Марія Олександрівна - учениця Навчально-виховного комплексу «Домінанта» 

               Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція біофізики  

БОНДАРЄВА Анна Романівна - учениця Навчально-виховного комплексу «Домінанта» 

               Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція  астрономії та астрофізики 

ЯЦКО Євгеній Юрійович - учениця Гімназії «Академія» 

Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція  аерофізики та космічних досліджень 

КОЗЕМКО Михайло Олегович - учень Гімназії «Ерудит» 

               Солом’янського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

ГОРИСЛАВСЬКА Аліна Сергіївна - учениця  Навчально-виховного комплексу № 209 «Сузір`я» 

                                                                                       Дніпровського району, кандидат в дійсні члени  МАН 

 
 

Х. ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ 
 

секція  економічної теорії та історії економічної думки 

ГЕРАСИМЧУК Дарина Сергіївна - учениця Ліцею «Наукова  зміна» 

                                                                                    Дарницького району, кандидат в дійсні члени МАН 

АНДРІЇШИН Олег Володимирович - учень гімназії № 39  

Деснянського району, кандидат в дійсні члени МАН   

секція  мікроекономіки та макроекономіки 

БУШИЛО Крістіна Сергіївна - учениця Ліцею «Наукова  зміна» 

                                                                                    Дарницького району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція  фінансів, грошового обігу і кредиту 

СМАГА Дмитро Олегович   - учень Економіко-правового ліцею 
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       Деснянського району, кандидат в дійсні члени МАН 
  

 ХІ. ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ 
 

 

секція хімії  

АРЗАМАСЦЕВ Олександр Володимирович - учень  Науково-природничого ліцею  № 145  

                     Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН    

БОБИР Денис Ігорович - учень Ліцею «Наукова  зміна» 

                                                                                    Дарницького району, кандидат в дійсні члени МАН 

ВІДІШ Денис Іванович - учень Ліцею «Наукова  зміна» 

                                                                                    Дарницького району, кандидат в дійсні члени МАН 

САНДУЛЕНКО Марина Олександрівна - учениця середньої загальноосвітньої школи № 101 

    Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН  

СЕМЕНЦОВ Марк Андрійович - учень  Науково-природничого ліцею  № 145  

                     Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН    

 ШЕЛАПОВА Ганна Григорівна - учениця спеціалізованої школи  № 194 «Перспектива» 

               Оболонського району, кандидат в дійсні члени МАН  

ЯРОШЕНКО Микола Олександрович - учень Ліцею «Наукова  зміна» 

                                                                                    Дарницького району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція хімії довкілля 

БУХАНЕНКО Катерина Володимирівна - учениця спеціалізованої школи № 196 

               Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

 ВАЛЬЧУК Галина Сергіївна - учениця  Гімназії «Ерудит» 

               Солом’янського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

ГОЛІК Ярослав Тарасович - учень  Києво-Печерського ліцею №171 «Лідер» 

     Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ДОНЕЦЬ Діана Сергіївна - учениця гімназії №59 ім. О.Бойченка 

Голосіївського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

ЖАРІНОВА Софія Олегівна - учениця Технічного ліцею  

                                                                            Національного технічного університету України «КПІ» 

                   Солом’янського району, кандидат в дійсні члени МАН   

   ЗУБЧЕНКО Анастасія Віталіївна - учениця Гімназії  № 172 «Нивки» 

Шевченківського району, кандидата в дійсні  МАН 

КРОКОС Валерія Геннадіївна - учениця спеціалізованої школи № 137 

               Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ЛИСТОПАДСЬКА Вікторія Олегівна - учениця  Гімназії «Академія» 

                                                                            Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН  

РАДЧЕНКО Юлія Олександрівна - учениця  Гімназії «Академія» 

                                                                            Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН  

секція загальної біології та біології людини 

ЛИСТОПАДСЬКА Вікторія Олегівна - учениця  Гімназії «Академія» 

                                                                            Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН  

ПРОНІН Дмитро Сергійович - учень гімназії № 136 

            Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

АНДРЄЄВ Дмитро Ілліч  - учень спеціалізованої школи № 112 ім. Т.Шевченка 

                                                          Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН    

 БАВЗАЛУК Дар`я  Сергіївна - учениця гімназії № 315  

   Дарницького району, кандидат в дійсні члени МАН     

 БЕЗУШКО Богдан Васильович - учень спеціалізованої школи  № 304 

               Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

 ДЕНИСЮК Анастасія Ігорівна - учениця Гімназії «Оболонь»  

      Оболонського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція біохімії, молекулярної біології, генетики та селекції 

 АВРАМЕЦЬ Яна Сергіївна - учениця  Слов`янської гімназії 

                                                             Дарницького району, кандидат в дійсні члении МАН 

 БАБЕНКО Анастасія Віталіївна - учениця Політехнічного ліцею  

                                                                            Національного технічного університету України «КПІ» 

                   Солом’янського району, кандидат в дійсні члени МАН   

ГУБА Юлія Василівна  - учениця середньої загальноосвітньої школи № 126 

                                                                             Дніпровського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

секція мікробіології 

ЖДАНОВА Ярина Ігорівна - учениця  Науково-природничого ліцею  № 145  

                     Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН    

БАДАН Михайло Сергійович - учень гімназії № 143  

                                                         Оболонського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ТЮРІН Ярослав Іванович - учень гімназії № 178   

                              Солом`янського району, кандидат в дійсні члени МАН 
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секція клінічної медицини 

МАРЧУК  Герман Володимирович - учень Гімназії «Академія»   

Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

МЕТЕЛЬОВА Марія Олексіївна  - учениця  Гімназії  № 30 «ЕкоНад» 

                                                                         Дніпровського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

МІЩЕНКО Крістіна Андріївна - учениця Гімназії «Міленіум» № 318 

                                    Солом’янського району, кандидат в дійсні члени МАН   

ГЕТЬМАН Дмитро Вадимович - учень гімназії  №191 ім. П.Тичини 

                                   Дніпровського району, кандидат в дійсні члени  МАН 

БОРИСЕНКО Євген Максимович - учень Українського медичного ліцею 

                                                                                  Національного медичного університету ім. О.Богомольця    

                                                                                  Шевченківського району,   кандидат в дійсні члени МАН 

ВАЛКОВСЬКА Валерія Владиславівна - учениця Гімназії «Академія»   

Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

РОЖКОВА Вероніка Олегівна - учениця Гімназії «Діалог» 

                                                                                    Дарницького району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція практичної медицини 

СМИРНОВА Марія Владиславівна - учениця  Ліцею «Престиж» 

Солом’янського району, кандидат в дійсні члени МАН 

АЛЕКСАНДРОВ Кирило Євгенович - учень спеціалізованої школи  № 20 

      Оболонського району, кандидат в дійсні члени МАН 

КОЧЕРГІНА Світлана Валентинівна - учениця ліцею «ЕКО» №198 

              Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ТКАЧУК Ольга Сергіївна - учениця середньої загальноосвітньої школи № 223   

               Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

КУЗЬМЕНКО Яна Сергіївна - учениця спеціалізованої школи № 112 ім. Т.Шевченка 

                                                          Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН    

ФОКІН Геннадій Геннадійович - учень спеціалізованої школи № 196 

               Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

КАРПІНСЬКА Михайлина Юріївна - учениця Гімназії «Академія»   

Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

НАЛИВАЙКО Катерина Ігорівна - учениця середньої загальноосвітньої школи № 259   

               Деснянського району, кандидат в дійсні члени МАН 

БАЙТЕРЕКОВ Євген Рубенович  - учень Українського медичного ліцею 

                                                                                  Національного медичного університету ім. О.Богомольця    

                                                                        Шевченківського району,   кандидат в дійсні члени МАН  

секція валеології 

ТКАЧЕНКО Юлія Максимівна - учениця гімназії  

                                                             Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова 

Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН 

БАЛАЛОВА Юлія Сергіївна - учениця Гімназії «Академія»   

Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ВАКУЛЕНКО  Олександра Юріївна - учениця Гімназії «Академія»   

Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція психології 

ВИСОЧІН Філіпп Спартакович - учень гімназії № 178   

                              Солом`янського району, кандидат в дійсні члени МАН 

МОРАВСЬКА Анастасія Олександрівна - учениця Гімназії «Міленіум» № 318 

                                    Солом’янського району, кандидат в дійсні члени МАН   

 УЩАПІВСЬКА Вікторія Миколаївна - учениця Гімназії «Оболонь»  

      Оболонського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція соціальної психології 

ДУШИНА Ірина Ігорівна - учениця Києво-Печерського ліцею №171 «Лідер» 

     Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ЗАГРЕБЕЛЬНА Ксенія Андріївна - учениця Гімназії східних мов № 1 

                            Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

МЕЙТАРЧАН В’ячеслав В’ячеславович - учень Науково-природничого ліцею  № 145  

                     Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН 

МІРЗОЯН Рубен Арменович  - учень Українського медичного ліцею 

                                                                                  Національного медичного університету ім. О.Богомольця    

                                                                        Шевченківського району,   кандидат в дійсні члени МАН  

ХМІЛЯР Аліна Олегівна - учениця середньої загальноосвітньої школи № 101 

    Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН  

   ПОЛОВКО Катерина Ігорівна - учениця  Гімназії № 290 

                                                             Дарницького району, кандидат в дійсні члени МАН 

Аа    
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ХІІ. ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА АГРАРНИХ НАУК 
 

секція загальної екології 

МОРЖЕВСЬКА Катерина  Дмитрівна - учениця спеціалізованої школи № 112 ім. Т.Шевченка 

                                                          Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН    

    КАПУСТЯН Олександра Андріївна - учениця Ліцею «Наукова зміна» 

                                                             Дарницького району, кандидат в дійсні члени МАН 

ЗАЙЧЕНКО Юлія Сергіївна - учениця  Гімназії «Академія» 

                                                                            Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН  

КОЛЕСНИК Дар`я Вікторівна - учениця Ліцею «ЕКО» № 198 

Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН     

секція екології тваринного світу (зоологія, зоотехнія та ветеринарія) 

МАТЛАЄВ Іван Вадимович - учень Науково-природничого ліцею  № 145  

                     Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН    

СТЕЦЯК Іоанн Васильович - учень гімназії №59 ім. О.Бойченка 

Голосіївського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

СОРОКА Глорія Олегівна - учениця  Гімназії «Академія» 

                                                                            Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН  

ПРОШУТА Наталія Сергіївна - учениця гімназії №59 ім. О.Бойченка 

Голосіївського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

ЗІКІЙ Сергій Олександрович - учень середньої загальноосвітньої школи  № 9 

Оболонського району, кандидат в дійсні члени МАН  

АЛАБАШ Євгенія Миколаївна - учениця середньої загальноосвітньої школи № 9 

Оболонського району, кандидат в дійсні члени МАН  

НОВІКОВА Катерина Володимирівна - учениця гімназії № 315 

                Дарницького району,  кандидат в дійсні члени МАН  

СТЕПАНОВА Карина Гамлетівна - учениця  Гімназії «Академія» 

                                                                            Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ЛУГОВЕЦЬ Богдан Валерійович - учень Ліцею міжнародних відносин № 51 

                         Печерського  району, кандидат в дійсні члени МАН 

БАРАНЬКО Дар’я Олександрівна – учениця середньої загальноосвітньої школи № 205 

Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН     

ЦИБАНЬ Юрій Олегович - учень Політехнічного ліцею 

Національного технічного університету України «КПІ» 

Солом’янського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція екології рослинного світу (ботаніка) 

ПРОШАК Ліна Леонідівна - учениця Авіакосмічного ліцею   

                                                               Національного авіаційного  університету  

                          Солом`янського району, кандидат в дійсні члени МАН     

ВОРОБЙОВА Катерина Дмитрівна - учениця спеціалізованої школи № 118 «Всесвіт» 

Подільського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ЮР`ЄВА Вероніка Юріївна - учениця  гімназії № 32 

                                                              Печерського району,  кандидат в дійсні члени МАН  

секція гідроекології 

ЖМАЙЛО Богдан Олексійович - учень гімназії №59 ім. О.Бойченка 

Голосіївського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

секція лісознавства та агрономії, охорони довкілля та збалансованого природокористування 

ПРИШВА Родіон Володимирович - учень гімназії № 153 ім. О.Пушкіна 

                    Шевченківського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

МІТІНЬОВА Анастасія Сергіївна - учениця  ліцею № 157 

     Оболонського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

ГАВРИЛЮК Валентина Олександрівна - учениця Українського гуманітарного ліцею       

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Печерського району,  кандидат в дійсні члени МАН     

ХЛИВНЮК Марія Сергіївна – учениця спеціалізованої школи № 23 

Деснянського району,  кандидат в дійсні члени МАН     

 

  

 


