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  Додаток  2  

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: 

  

10  клас 
 

ПЕРШЕ  МІСЦЕ 
 

І. ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ   
 

секція археології 

ПОГОРЖЕЛЬСЬКИЙ Станіслав Янович - учень спеціалізованої школи № 52 

                              Солом`янського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

секція історії України 

ЮДІНА Валерія Ярославівна - учениця спеціалізованої школи № 112 ім. Т.Шевченка 

                                                         Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН    

 ІЛЮЩЕНКО Микита Ігорович - учень Гімназії № 153 ім. О.Пушкіна 

                    Шевченківського району,  дійсний член МАН  

секція всесвітньої історії 

ДОРОНІНА Альона Олексіївна - учениця гімназії № 153 ім. О.Пушкіна 

                    Шевченківського району,  дійсний член МАН  

секція історичного краєзнавства 
 

ПОВАЛЯЄВ Дмитро Володимирович - учень  Навчально-виховного комплексу № 209 «Сузір`я» 

                                                                                       Дніпровського району, кандидат в дійсні члени  МАН 

ТИПІЦЬКА Оксана Олексіївна - учениця  Навчально-виховного комплексу № 209 «Сузір`я» 

                                                                                       Дніпровського району, кандидат в дійсні члени  МАН 

ІІ. ВІДДІЛЕННЯ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ 

секція географії та ландшафтознавства 

ЗАЇКА Дмитро Євгенійович - учень Київського військового ліцею ім. І.Богуна 

                         Печерського  району, кандидат в дійсні члени МАН 

ПАВЛОВ Георгій Олександрович - учень Медичної гімназії № 33 

                                Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція геології, геохімії, мінералогії та гідрології 

ШНЮКОВ Ілля Андрійович - учень гімназії № 178   

                              Солом`янського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ІІІ. ВІДДІЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА 
 

секція соціології та педагогіки 

ДНІПРОВСЬКА Анастасія Михайлівна - учениця  Слов`янської гімназії 

                                                             Дарницького району, дійсний члени МАН 

ІV. ВІДДІЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ НАУК 
 

 

секція машинобудування та робототехніки 

КОПИЧ Вадим Олегович - учень Українського фізико-математичного ліцею      

                                                                            Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

                         Голосіївського району,  дійсний член МАН  

секція екологічно безпечних технологій ресурсозбереження 

КРАШТАН Таміла Євгенівна - учениця Політехнічного ліцею  

                                                                            Національного технічного університету України «КПІ» 

                   Солом’янського району, дійсний член МАН   

секція науково-технічної творчості та винахідництва 

МІХАЛОЧКІНА Валерія Андріївна - учениця спеціалізованої школи № 185 ім. В.Вернадського 

                                                                          Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

V. ВІДДІЛЕННЯ КОМП`ЮТЕРНИХ НАУК 
 

 
 

секція технологій програмування 

ТРИГОДЬКО Дмитро Ігорович - учень спеціалізованої школи № 185 ім. В.Вернадського 

                                                                          Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

  VІ. ВІДДІЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА 
 
 

секція української мови 
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ЄВТУШЕНКО Елла Юхимівна - учениця Гімназії «Троєщина» 

   Деснянського району, дійсний член МАН 

ПОГРЕБНЯК Валерія Вікторівна - учениця гімназії  №191 ім. П Тичини   

                   Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН  

 

секція української літератури 

КОБА Владислава Євгенівна - учениця середньої загальноосвітньої школи  № 101  

     Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН   

КОНЦЕВА Марія Валеріївна - учениця  Авіакосмічного  ліцею Національного авіаційного університету                         

               Солом’янського району, кандидат в дійсні члени МАН   

секція фольклористики 

ЯКУШКО Валерія Валеріївна - учениця спеціалізованої школи № 296 

                              Дарницького району,  кандидат в дійсні члени МАН 

секція літературної творчості 

 ГУРКЕВИЧ Катерина Михайлівна - учениця спеціалізованої школи № 23  

Деснянського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ФУРЗІКОВА Олександра Сергіївна - учениця спеціалізованої школи № 112 ім. Т.Шевченка 

                                                         Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН    

секція журналістики 

РЯБІЧЕВА Олена В`ячеславівна - учениця спеціалізованої школи № 155 

       Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ЗАВАЖЕНКО Андрій Олександрович - учень середньої загальноосвітньої школи  № 186 

Голосіївського району, кандидат в дійсні члени  МАН 

секція мистецтвознавства 

НАГОРНА Ольга Костянтинівна - учениця  спеціалізованої школи № 28 

                                                                                   Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ШАТАЛОВА Катерина Володимирівна - учениця спеціалізованої школи № 112 ім. Т.Шевченка 

                                                         Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН    

                           VІІ. ВІДДІЛЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

секція  світової літератури 

МЕГЕДЬ Марія Сергіївна  - учениця спеціалізованої школи № 49 

                                                                                   Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН 

АЛЕКСЄЄНКО Вероніка Юріївна - учениця  гімназії № 48 

                 Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН  

СІГОВ Роман Костянтинович - учень спеціалізованої школи № 49 

                          Шевченківського району, дійсний член МАН   

секція російської мови та літератури 

ФЕДИЧИНА Катерина Валеріївна - учениця Гімназії № 86 «Консул»  

                                        Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція  англійської мови 

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

Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція англійської літератури 

АТАМАНОВА Валерія Сергіївна  - учениця спеціалізованої школи № 159 

Солом`янського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ПРОЦЕНКО Евеліна Петрівна - учениця Гімназії «Києво-Могилянський колегіум»  

                                                                           Деснянського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція німецької мови 

КУЗЬМІЧОВА Анастасія Альбертівна - учениця гімназії № 167 

  Дніпровського району, дійсний член МАН   

секція французької мови 

КОРН Софія Вадимівна - учениця гімназії № 136 

          Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН  

КОРНЕЙКО Анастасія Олександрівна  - учениця спеціалізованої школи № 49 

                                                                                   Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція сходознавства(китайської мови)  
МАРКІНА Єлизавета Андріївна - учениця Гімназії східних мов № 1 

              Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН  
 

 

VІІІ.  ВІДДІЛЕННЯ МАТЕМАТИКИ 
 

 

секція  алгебри та початків аналізу 

ЧЕРНИХ Марія Єгорівна - учениця спеціалізованої школи № 155 

       Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ФІЛІПОВА Юлія Костянтинівна - учениця гімназії № 59 ім. О. Бойченка 

                                             Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН 
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секція геометрії 

РЯБІЧЕВА Олена В`ячеславівна - учениця спеціалізованої школи № 155 

       Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція прикладної математики та математичного моделювання 

МІЩЕНКО Анастасія Дмитрівна - учениця спеціалізованої школи № 155 

       Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН 
 

 

МИХАЙЛОВ Роман Дмитрович - учень гімназії №59 ім. О.Бойченка 

Голосіївського району,  дійсний член МАН 

 ІХ.  ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ 
 

секція теоретичної фізики 

АГАФОНОВ Олексій Михайлович - учень Українського фізико-математичного ліцею      

                                                                            Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

                         Голосіївського району,  дійсний член МАН  

секція експериментальної фізики 

КОЗАК Тамара Павлівна - учениця  гімназії № 179 

                                                                                   Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція біофізики 

КОЗИНЕЦЬ Тетяна Олександрівна - учениця Політехнічного ліцею    

            Національного технічного університету України «КПІ» 

                         Солом`янського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

секція астрономії та астрофізики 

МАРУЖЕНКО Олександр Олександрович  - учень  Технічного ліцею  

                                                                            Національного технічного університету України «КПІ» 

                    Солом’янського району, кандидата в дійсні  МАН  

секція аерофізики та космічних досліджень 
 

ПОЛІЩУК Оксана Миколаївна - учениця гімназії № 59 ім. О.Бойченка 

                        Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН  

Х. ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ 
 

 
 

секція мікроекономіки та макроекономіки 

МІНЯЗЕВ Єгор В’ячеславович - учень Ліцею «Наукова  зміна» 

                                                                                    Дарницького району, кандидат в дійсні члени МАН 

ХІ. ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ 
 

 

секція хімії  

ХОХЛОВ Христофор Володимирович - учень Науково-природничого ліцею  № 145  

                     Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН  

секція хімії довкілля 

ГАЛДЕЦЬКИЙ Євген Олександрович - учень гімназії № 283   

Деснянського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція загальної біології та біології людини 

ГАРАЄВА Зохра  Ельбрусівна - учениця гімназії № 109 ім. Т.Шевченка 

     Печерського району, дійсний член МАН 

ЗАБІЛА Анна Олександрівна - учениця Українського медичного ліцею 

                                                                                  Національного медичного університету ім. О.Богомольця    

                                                                                  Шевченківського району,   дійсний член МАН 

секція біохімії, молекулярної біології, генетики та селекції 

РУДЬ Єлизавета Олександрівна - учениця Українського медичного ліцею 

                                                                                  Національного медичного університету ім. О.Богомольця    

                                                                                  Шевченківського району,   кандидат в дійсні члени МАН 

секція практичної медицини 

НАГОРНА Ольга Костянтинівна - учениця  спеціалізованої школи № 28 

                                                                                   Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція клінічної медицини 

ЛАРІНЕНКО Ганна Ярославівна - учениця  середньої загальноосвітньої школи № 264 

Деснянського району, кандидата в дійсні  МАН 

ПЕРЕБИЙНІС Дарина Євгеніївна - учениця Українського медичного ліцею 

                                                                                  Національного медичного університету ім. О.Богомольця    

                                                                                  Шевченківського району,   дійсний член МАН 

секція соціальної психології 

РИК Ганна Сергіївна - учениця  Українського гуманітарного ліцею  

                 Київського  національного університету імені Тараса Шевченка 

                                                                                           Печерського району,  дійсний член МАН 
 

ХІІ. ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА АГРАРНИХ НАУК 
 

секція екології тваринного світу (зоологія, зоотехнія та ветеринарія 
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 ГОНЧАРЕНКО Артем Вадимович - учень Еколого-природничого ліцею № 116 

                       Голосіївського району, дійсний член МАН 

секція екології рослинного світу (ботаніка) 

НИКИТІНА Анастасія Дмитрівна - учениця спеціалізованої школи № 265 

Дніпровського району, дійсний член МАН 

секція гідроекології   

КОЗАК Тамара Павлівна - учениця  гімназії № 179 

                                                                                   Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція лісознавства та агрономії, охорони довкілля та збалансованого природокористування 

 ОВЕРЧЕНКО Жанна Віталіївна - учениця Еколого-природничого ліцею № 116 

                       Голосіївського району, дійсний член МАН 

 
 

10 клас 
 

ДРУГЕ  МІСЦЕ 
 

І. ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ    
 

секція археології 

ГАНШИН Максим Максимович - учень ліцею  «Інтелект» 

     Дарницького району, дійсний член  МАН 

секція історії України 

БОЙКО Валерій Васильович - учень Науково-природничого ліцею  № 145  

                     Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН  

БАБІЧ Марія Павлівна - учениця Ліцею «ЕКО» № 198 

                              Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН  

ПРИТИКОВСЬКА Вероніка Ігорівна - учениця  Навчально-виховного комплексу «Домінанта»  

                                                                                  Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

   БЕБІК Тетяна Валеріївна - учениця Гімназії № 153 ім. О.Пушкіна 

                    Шевченківського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

секція всесвітньої історії 

НЕДІЛЬСЬКА Валерія Дмитрівна - учениця Політехнічного ліцею    

            Національного технічного університету України «КПІ» 

                         Солом`янського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

КОСТАШ Тетяна Володимирівна - учениця  Навчально-виховного комплексу «Домінанта»  

                                                                                  Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ФЕДИЧИНА Катерина Валеріївна - учениця Гімназії «Консул» № 86 

                                        Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН 

МАЗУР Кирило Володимирович - учень гімназії № 143  

      Оболонського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція історичного краєзнавства 

СИДОРЕНКО Анастасія Володимирівна - учениця гімназії № 315 

                       Дарницького району, кандидат в дійсні члени МАН  

СТЕПАНЮК Катерина Сергіївна - учениця середньої загальноосвітньої школи  № 158 

                                                                                Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

БАЧИНСЬКА  Анна Олексіївна - учениця гімназії № 167 

  Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ЛУКАШЕНКО Анна Валентинівна - учениця гімназії  №191 ім. П Тичини   

                   Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН  
 

ІІ. ВІДДІЛЕННЯ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ 

секція географії та ландшафтознавства 

КРАВЕЦЬ Дмитро Валерійович - учень  Навчально-виховного комплексу «Домінанта»  

                                                                                  Дніпровського району, дійсний член МАН 

НЕБОЖАК Ярослав Іванович - учень Політехнічного ліцею  

                                                                            Національного технічного університету України «КПІ» 

                   Солом’янського району, дійсний член МАН   

САХНЕНКО Катерина Олександрівна - учениця Ліцею міжнародних відносин № 51 

                         Печерського  району, кандидат в дійсні члени МАН 

ШИБАНОВА Марія-Тереза Ярославівна - учениця  спеціалізованої школи № 130 ім. Данте Аліг’єрі  

              Голосіївського району,  дійсний член МАН 

секція геології, геохімії, мінералогії та гідрології 

ДАВІТЯН Каріна Артурівна - учениця  Кловського ліцею № 77 

     Печерського району, кандидат в дійсні  

МАЗУРЕНКО  Ольга Ігорівна - учениця середньої загальноосвітньої школи  № 163 ім. М. Кирпоноса 

Шевченківського району, кандидат в дійсні члени  МАН 
4 
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ІІІ. ВІДДІЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА 

секція філософії 

ЕРБЕЛІДЗЕ Інна Олександрівна - учениця Технічного ліцею  

                                  Шевченківського району, кандидат в дійсні члени  МАН 

секція соціології та педагогіки 

НЕСТЕРЧУК Юлія Анатоліївна - учениця  Українського гуманітарного ліцею  

                 Київського  національного університету імені Тараса Шевченка 

                                                                                           Печерського району,  дійсний член МАН 

АТАМАНЮК Марія Василівна - учениця Гімназії «Академія» 

                                   Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція теології, релігієзнавства та історії релігії 

МАРТИНЧУК Інна Миколаївна - учениця гімназії  № 315   

                              Дарницького району, кандидат в дійсні члени МАН  

ШИРМАН Вероніка Леонідівна - учениця  Навчально-виховного комплексу «Домінанта»  

                                                                                  Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ШУВАЛОВА Анастасія Сілвестовна - учениця Гімназії «Академія» 

                                   Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН  

секція правознавства 

МЕЛЬНИК Юлія Олегівна - учениця спеціалізованої школи № 250 

                                                                         Деснянського району, кандидат в дійсні члени МАН 
  

ПОДЛЄСНА Анастасія Володимирівна - учениця ліцею  № 142 

                         Солом`янського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

ТКАЧ Гліб Ігорович - учень  Українського гуманітарного ліцею  

                 Київського  національного університету імені Тараса Шевченка 

                                                                                           Печерського району,  дійсний член МАН 
 
 

 ІV. ВІДДІЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ НАУК 
 

секція електроніки та приладобудування 

НАЛБАНДОВА Вікторія Павлівна - учениця спеціалізованої школи № 185 ім. В.Вернадського 

                                                                          Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ПІКУЛЬСЬКИЙ Ростислав Михайлович - учень Українського фізико-математичного ліцею      

                                                                            Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

                         Голосіївського району,  дійсний член МАН  

секція машинобудування та робототехніки 

ЛИХОШЕРСТОВ Дмитро Олександрович - учень Українського фізико-математичного ліцею      

                                                                            Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

                         Голосіївського району,  дійсний член МАН  

секція екологічно безпечних технологій ресурсозбереження 

МАНЕЛЮК Андрій Олександрович - учень спеціалізованої школи № 185 ім. В.Вернадського 

                                                                          Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 
 

 

V. ВІДДІЛЕННЯ КОМП`ЮТЕРНИХ НАУК 
 

 

секція безпеки інформаційних та телекомунікаційних систем 

ПАЛИВОДА Валерій Володимирович - учень Ліцею «Престиж»  

                              Солом`янського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція Internet-технологій та WEB дизайну 

ПІКУЛЬСЬКИЙ Ростислав Михайлович - учень Українського фізико-математичного ліцею      

                                                                            Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

                         Голосіївського району,  дійсний член МАН  
 

                                        VІ. ВІДДІЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА 
 

секція української мови 

БАБІЧ Марія Павлівна - учениця Ліцею «ЕКО» №198 

              Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

БІЛИК Каріна Ігорівна - учениця Українського медичного ліцею 

                                                                                  Національного медичного університету ім. О.Богомольця    

                                                                                  Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН 

БОЖИК Світлана Олександрівна - учениця гімназії  № 172 «Нивки» 

Шевченківського району, кандидата в дійсні  МАН 

БОНДАРЕНКО Наталія Вікторівна - учениця ліцею № 303 

                       Дарницького району, кандидат в дійсні члени МАН  

САВКОВА Владислава Вікторівна - учениця  гімназії № 48 

                 Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН  

СИРОТИЧ Богдан Михайлович - учень Українського фізико-математичного ліцею      

                                                                            Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
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                         Голосіївського району,  дійсний член МАН  

секція української літератури 

КАСАПСЬКА Юлія Валеріївна - учениця гімназії № 191 ім. П. Тичини 

                             Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

АНІКЕЄВ Денис Костянтинович - учень спеціалізованої школи № 41 ім. З.К.Слюсаренка   

Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН    

СУЗДАЛЬЦЕВ Ілля Євгенійович - учень Гімназії  біотехнологій №177 

Солом’янського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ПАРАДАЙКО Надія Олегівна - учениця гімназії № 178   

                              Солом`янського району, кандидат в дійсні члени МАН 

КОПА Ганна Геннадіївна - учениця середньої загальноосвітньої школи № 139  

     Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН   

КОТИК Анастасія Сергіївна - учениця  Авіакосмічного  ліцею Національного авіаційного університету                         

               Солом’янського району, кандидат в дійсні члени МАН   

ДІДЕНКО Никита Юрійович - учень Українського медичного ліцею  

              Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця     

                   Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція фольклористики 

ДЯЧЕНКО Олександр Ігорович - учень Українського медичного ліцею 

                                                                                  Національного медичного університету ім. О.Богомольця    

                                                                                  Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ЖЕЖЕРА Анна Сергіївна - учениця гімназії  

 Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова 

                       Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція літературної творчості 

БЕРУС Наталія Олегівна - учениця  Гімназії  № 30 «ЕкоНад» 

                                                                         Дніпровського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

ПРУДКИЙ Святослав Єгорович - учень спеціалізованої школи № 246 

                              Дніпровського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

СЕРДЮКОВА Богдана Вячеславівна - учениця  Гімназії  № 30 «ЕкоНад» 

                                                                         Дніпровського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

ДНІПРОВСЬКА Анастасія Михайлівна - учениця  Слов`янської гімназії 

                                                             Дарницького району, дійсний члени МАН 

ДАНИЛЕНКО Наталія Олегівна - учениця ліцею  № 142 

                         Солом`янського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

секція журналістики 

КРЕМІНСЬКА Юлія Семенівна - учениця середньої загальноосвітньої школи 15 

Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ПОЛІЩУК Аліна Олександрівна - учениця ліцею митної справи № 144 ім. Г.Ващенка   

                               Солом`янського району, дійсний член МАН     

МАСКРЕ Катерина - учениця Технічного ліцею  

                                  Шевченківського району, кандидат в дійсні члени  МАН 

ФОМІН Денис Миколайович - учень спеціалізованої школи № 98 

                                                                         Дніпровського району,  дійсний член МАН 

секція мистецтвознавства 

САХНЕВИЧ Олександра Віталіївна - учениця Гімназії  №30 «ЕкоНад» 

                                 Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ШУВАЛОВА Анастасія Сілвестовна - учениця Гімназії «Академія»  

Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

КАРАЩУК Максим Васильович - учень  Гімназії  № 30 «ЕкоНад» 

                                                                         Дніпровського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

БАЛІОЗ Діана Борисівна - учениця середньої загальноосвітньої школи № 101 

    Шевченківського району, дійсний член МАН  

                           VІІ. ВІДДІЛЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

секція  світової літератури 

БІГУН Ярослав Борисович - учень спеціалізованої школи № 149 ім. П.П. Авдєєнка 

                                    Солом’янського району, кандидат в дійсні члени МАН   

ВІРЧЕНКО Тетяна Костянтинівна - учениця Технічного ліцею  

                                  Шевченківського району, кандидат в дійсні члени  МАН 

КОНЬКО Віктор Владиславович - учень Технічного ліцею    

            Національного технічного університету України «КПІ» 

             Солом`янського району, дійсний член МАН 

КУЗЬМЕНКО Аліса Анатоліївна - учениця  гімназії № 48 

                 Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН  

ЛОЙКО Олександр Павлович - учень  гімназії № 48 
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                 Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН  

секція російської мови та літератури 

ЯРОВИЙ Сергій Олександрович - учень  середньої загальноосвітньої школи № 85 

    Голосіївського району, дійсний член МАН  

секція  англійської мови 

ГРЕГУЛЬ Аліна Олександрівна - учениця спеціалізованої школи № 254 

               Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ГУСАК Марія Володимирівна - учениця спеціалізованої школи № 254 

               Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

КОЗУБСЬКА Дар`я Сергіївна - учениця  Ліцею «Наукова зміна» 

                                                             Дарницького району, дійсний член МАН 

МАСЛОВА Лариса Олександрівна - учениця середньої загальноосвітньої школи 286 

Голосіївського району, дійсний член МАН  

секція англійської літератури 

ГОРДІЄНКО Євгенія Леонідівна - учениця Гімназії «Києво-Могилянський колегіум»  

                                                                           Деснянського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ДЖИДЖОРА Надія Миколаївна - учениця спеціалізованої школи № 76 ім. О.Гончара 

Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ДОРІЧЕНКО Олександра Андріївна - учениця Гімназії «Києво-Могилянський колегіум»  

                                                                           Деснянського району, кандидат в дійсні члени МАН 

   ЖУКОВСЬКА Тетяна Костянтинівна - учениця  гімназії № 48 

                 Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН  

ІЛЬЧЕНКО Катерина Миколаївна - учениця спеціалізованої школи № 196 

               Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ПРИДУВАЛОВА Дарина Вікторівна - учениця спеціалізованої школи  № 291 

Дарницького району, дійсний член МАН 

ТЕН Єлізавета Вікторівна - учениця спеціалізованої школи № 329 «Логос» ім. Г. Гонгадзе 

                    Дарницького району,  кандидата в дійсні  МАН 

ГАВРИЛЮК Ганна Олександрівна - учениця спеціалізованої школи № 196  

                  Святошинського району, дійсний член МАН 
ЯШКІНА Марія Олександрівна - учениця  Гімназії «Академія» 

                                   Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН  

секція теорії та практики перекладу 

ВОРОБЙОВА Аліна Олексіївна - учениця  спеціалізованої школи № 125  

            Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ГУМЕННИЙ Костянтин Юрійович - учень Ліцею «ЕКО» №198 

                                                                              Святошинського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

ЄЛТИШЕВА Дарина Олександрівна - учениця середньої загальноосвітньої школи №  1 

                                                                                     Шевченківського району, дійсний член МАН 

ЛОГВИНЕНКО Катерина Олександрівна - учениця  спеціалізованої школи № 125  

            Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція німецької мови 

МІЗЕЦЬКИЙ Павло Павлович - учень спеціалізованої школи № 112 ім. Т.Шевченка 

                                                          Голосіївського району, дійсний член МАН    

МУЗИЧЕНКО Олександр Олегович - учень гімназії № 167 

  Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція німецької літератури 

КРИВЕЦЬ Ярослава Олегівна - учениця спеціалізованої школи  № 220 

                                                                              Голосіївського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

секція французької мови 

ЛЕОНТЬЄВА Юлія Олексіївна - учениця спеціалізованої школи  № 269 

                                                                              Голосіївського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

секція французької літератури 

БІЛА Дарина Тарасівна - учениця гімназії № 109 ім. Т.Шевченка 

     Печерського району, дійсний член МАН 

секція сходознавства(китайської мови)  
ІВАЩЕНКО Ольга Олексіївна - учениця Гімназії східних мов № 1 

                            Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

РОГОЗА Сергій Вадимович - учень Гімназії східних мов № 1 

                            Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 
 

VІІІ.  ВІДДІЛЕННЯ МАТЕМАТИКИ 
 

секція  алгебри та початків аналізу 

НОСОВСЬКА Олена Юріївна - учениця середньої загальноосвітньої школи № 132 

                                                                                        Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН 
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АРТЬОМОВ Артем Олександрович - учень ліцею  № 142 

                         Солом`янського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

секція геометрії 

МАНГЕР Катерина Євгенівна - учениця середньої загальноосвітньої школи № 132 

                                                                                        Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН 

МИТРОФАНОВ Вадим Євгенович - учень Науково-природничого ліцею №145  

                               Печерського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

КОХАНОВСЬКИЙ Іван Олександрович - учень Ліцею «Поділ»   № 100 

               Подільського  району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція прикладної математики та математичного моделювання 

ЕЙДЛІНА Ірина Володимирівна - учениця Ліцею «Голосіївський» № 241 

                                Голосіївського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

ФІЛІПЕНКО Ярослав Ігорович - учень  ліцею № 142  

      Солом`янського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ЯНАУЕР Мечислав Мирославович - учень спеціалізованої школи № 185 ім. В.Вернадського 

                                                                          Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 
 

 

ІХ.  ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ 
 

секція теоретичної фізики 

БАРЗІЙ Ілля Ігорович  - учень  Політехнічного ліцею  

                                                                            Національного технічного університету України «КПІ» 

                    Солом’янського району, кандидата в дійсні  МАН   

секція експериментальної фізики 

МАМИШЕВ Андрій Олегович - учень спеціалізованої школи № 185 ім. В.Вернадського 

                                                                          Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ОНАНКО Анастасія Максимівна - учениця спеціалізованої школи № 185 ім. В.Вернадського 

                                                                          Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція біофізики 

МАНГУЛ Вікторія Олександрівна - учень Українського медичного ліцею 

                                                                                  Національного медичного університету ім. О.Богомольця    

                                                                                  Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ЛЕШУК Ліана Олександрівна - учениця Українського медичного ліцею 

                                                                                  Національного медичного університету ім. О.Богомольця    

                                                                                  Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ЯКОВЛЕВ Олексій Олександрович - учень Науково-природничого ліцею №145  

                               Печерського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

секція аерофізики та космічних досліджень 
  

АНДРІЙКО Андрій Андрійович - учень  Українського гуманітарного ліцею      

                                                                            Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

                         Печерського району,  кандидат в дійсні члени МАН  

Х. ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ 
 

секція мікроекономіки та макроекономіки 

 ІЛЮЩЕНКО Микита Ігорович - учень Гімназії № 153 ім. О.Пушкіна 

                    Шевченківського району,  дійсного члена МАН  

ВОРОНІН Євген Олександрович - учень середньої загальноосвітньої школи  № 163 ім. М. Кирпоноса 

Шевченківського району, кандидат в дійсні члени  МАН 

ХІ. ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ 
 

секція хімії  

КУПЧЕНКО Олексій Валерійович - учень спеціалізованої школи № 329 «Логос» ім. Г. Гонгадзе 

                    Дарницького району,  кандидата в дійсні  МАН 

СИДОРЕНКО Анастасія Володимирівна - учениця гімназії № 315 

                       Дарницького району, кандидат в дійсні члени МАН  

секція хімії довкілля 

ГАРАЄВА Зохра  Ельбрусівна - учениця гімназії № 109 ім. Т.Шевченка 

     Печерського району, дійсний член МАН 

ЄЛІСЄЄВА Анна Миколаївна - учениця  спеціалізованої школи № 125  

            Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

КУЧКОВСЬКА Юлія Олександрівна - учениця Українського фізико-математичного ліцею      

                                                                            Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

                         Голосіївського району,  дійсний член МАН  

БУЛАХ Ірина Сергіївна - учениця Ліцею «ЕКО» №198 

              Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ПЕТРЕНКО Наталія Миколаївна - учениця Ліцею «Наукова зміна» 

                                                             Дарницького району, дійсний член МАН 

секція загальної біології та біології людини 
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КАМІНСЬКИЙ Олексій Андрійович - учень Українського медичного ліцею 

                                                                                  Національного медичного університету ім. О.Богомольця    

                                                                                  Шевченківського району,   кандидат в дійсні члени МАН 

ФЕДОРЧУК Дмитро Васильович - учень Авіакосмічного ліцею  

                                                                                          Національного авіаційного  університету 

                         Солом`янського району, дійсний член МАН 

секція біохімії, молекулярної біології, генетики та селекції 

 КРИСЮК Марина  Володимирівна - учениця Ліцею податкової та рекламної справи № 21 

                                                                                        Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція мікробіології 

БЕЗПАЛА Анна Віталіївна - учениця Економіко-правового ліцею 

       Деснянського району, кандидат в дійсні члени МАН 

РУДЬ Єлизавета Олександрівна - учениця Українського медичного ліцею 

                                                                                  Національного медичного університету ім. О.Богомольця    

                                                                                  Шевченківського району,   кандидат в дійсні члени МАН 

секція клінічної медицини 

БАБІЧ Марія Павлівна - учениця Ліцею «ЕКО» №198 

              Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

МАГЕРА Вероніка Андріївна - учениця Українського медичного ліцею 

                                                                                  Національного медичного університету ім. О.Богомольця    

                                                                                  Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ПАВЛІЧЕНКО Єлизавета-Кароліна Олегівна - учениця спеціалізованої школи № 138 

               Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН 

 ЛАХНОВ Роман Олексійович - учень  спеціалізованої школи  № 183 

                                                                         Дніпровського району,  дійсний член МАН 

МАХОТКІНА Анастасія Володимирівна - учениця Науково-природничого  ліцею  № 145  

                     Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН    

МЕЛЬНИЧУК Оксана Сергіївна - учениця Українського медичного ліцею 

                                                                                  Національного медичного університету ім. О.Богомольця    

                                                                                  Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція практичної медицини 

СЛОБОДЯН Мар’яна Ігорівна - учениця Гімназії «Міленіум» №318 

                                    Солом’янського району, кандидат в дійсні члени МАН   

ЯКОВЕНКО Анна Олександрівна - учениця Українського медичного ліцею 

                                                                                  Національного медичного університету ім. О.Богомольця    

                                                                                  Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ШЕВЧЕНКО Анастасія Сергіївна - учениця середньої загальноосвітньої школи № 126 

                                                                             Дніпровського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

ПОЗДНЯКОВ Ілля Миколайович - учень Українського медичного ліцею 

                                                                                  Національного медичного університету ім. О.Богомольця    

                                                                                  Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН 

БОЙКО Людмила Володимирівна - учениця Українського медичного ліцею 

                                                                                  Національного медичного університету ім. О.Богомольця    

                                                                                  Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція валеології 

БРАГИНСЬКА Олена Олегівна - учениця середньої загальноосвітньої школи № 90 

                                                                                        Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ВНУКОВ Олексій Романович - учень Українського медичного ліцею 

                                                                                  Національного медичного університету ім. О.Богомольця    

                                                                                  Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ГЛАДКІХ Аліна Олегівна - учениця спеціалізованої школи № 197 ім. Д.Луценка 

                              Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ОНІПКО Владислава Олексіївна - учениця Медичної гімназії  № 33 

                                Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ГАСПАРЯН Карина Артурівна - учениця спеціалізованої школи № 196 

               Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

КОБА Юлія Олександрівна - учениця спеціалізованої школи № 196 

                                                                             Святошинського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

секція соціальної психології 

ГРАНКІНА Діана Олегівна - учениця ліцею  «Інтелект» 

     Дарницького району, дійсний член  МАН 

ФРОЛОВА Діана Максимівна - учень Українського гуманітарного ліцею  

                 Київського  національного університету імені Тараса Шевченка 

                                                                                             Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН  
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ХІІ. ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА АГРАРНИХ НАУК 
 

секція загальної екології 

БАБАСКІНА Марія Владиславівна - учениця Українського медичного ліцею 

                                                                                  Національного медичного університету ім. О.Богомольця    

                                                                                  Шевченківського району,   кандидат в дійсні члени МАН 

секція екології тваринного світу (зоологія, зоотехнія та ветеринарія 

ТЕРЕЩЕНКО Єгор Євгенович - учень Гімназії  № 75  

                     Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН  

ЗАРУЦЬКА Вероніка Вадимівна - учениця Ліцею «Престиж»  

                              Солом`янського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ГАВРИСЬ Георгій Глібович - учень ліцею № 208  

Дніпровського району, кандидата в дійсні  МАН 

СНІГІРЬОВА Єлизавета Василівна - учениця Ліцею «ЕКО» №198 

              Святошинського району, дійсний член МАН 

ТУЛИНОВ Ерік Констянтинович - учень середньої  спеціалізованої школи № 210 

                   Оболонського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

секція екології рослинного світу (ботаніка) 

 ВАШКЕВИЧ Павло Юрійович - учень Еколого-природничого ліцею № 116 

                       Голосіївського району, дійсний член МАН 

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

                                                         Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН  

секція лісознавства та агрономії,  охорони довкілля та збалансованого природокористування 

ПОТАПЕНКО Юлія Вячеславівна - учениця Ліцею «Поділ»   № 100 

               Подільського  району, кандидат в дійсні члени МАН 

ЛАБА Дмитро Мирославович - учень Києво-Печерського ліцею №171 «Лідер» 

     Печерського району, кандидата в дійсні члени МАН 

 
 

10   клас 
 

ТРЕТЄ  МІСЦЕ 
 

І. ВІДДІЛЕННЯ ІСТОРІЇ ТА ГЕОГРАФІЇ  
 

секція археології 

ДЕРЕВ`ЯНКО Наталія Миколаївна - учениця Гімназії «Троєщина» 

      Деснянського району, дійсний член МАН 

ТОМАШЕВСЬКИЙ Владислав Андрійович - учень середньої загальноосвітньої школи № 63 

                    Подільського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

ПАНАСЮК Олена Віталіївна - учениця  Ліцею «Голосіївський» №241  

    Голосіївського району, дійсний член МАН  

секція етнології 

КОЛДОВ Єгор Олегович - учень Українського гуманітарного ліцею  

                 Київського  національного університету імені Тараса Шевченка 

                                                                                             Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН  

секція історії України 

СИРОТИЧ Богдан Михайлович - учень Українського фізико-математичного ліцею      

                                                                            Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

                         Голосіївського району,  дійсний член МАН  

ХОЦІНСЬКА Анастасія Юріївна - учениця спеціалізованої школи № 149 ім. П.П. Авдєєнка 

                                    Солом’янського району, кандидат в дійсні члени МАН   

ВОРОНІН Євген Олександрович - учень середньої загальноосвітньої школи  № 163 ім. М. Кирпоноса 

Шевченківського району, кандидат в дійсні члени  МАН 

КОЛОМОЕЦЬ Антон Володимирович - учень Гімназії «Академія» 

                                   Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН  

РУБАН Дмитро Олександрович – учень спеціалізованої школи  № 194 «Перспектива» 

               Оболонського району, кандидат в дійсні члени МАН  

ТОЛОКОЛЬНІКОВА Анастасія Юріївна - учениця Українського гуманітарного ліцею  

                 Київського  національного університету імені Тараса Шевченка 

                                                                                             Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН  

МИКИТЮК Карина Дмитрівна - учениця  Навчально-виховного комплексу «Домінанта»  

                                                                                  Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція всесвітньої історії 

ФОМІНИХ Олена Сергіївна - учениця  Ліцею «ЕКО» № 198 

     Святошинського району, дійсний член МАН 

МАРИНЯКО Владислав Миколайович - учень гімназії-інтернату № 299  

      Оболонського району, кандидат в дійсні члени МАН  

КОСТЯК Денис Дмитрович - учень Гімназії східних мов № 1 
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                            Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

СНІГІРЬОВА Єлизавета Василівна - учениця Ліцею «ЕКО» №198 

              Святошинського району, дійсний член МАН 

СОВІНСЬКИЙ Микита Віталійович - учень Ліцею «ЕКО» №198 

                                                                              Святошинського району,  кандидат в дійсні члени МАН  

ТЕРЕНТЬЄВА Олександра Павлівна - учениця  Українського гуманітарного ліцею      

                                                                            Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

                         Печерського району,  кандидат в дійсні члени МАН  

НАЗІРІ Діана Заріфівна - учениця Гімназії східних мов № 1 

                            Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

СКІБІЦЬКА Марина Олександрівна - учениця  Кловського ліцею № 77 

     Печерського району, кандидат в дійсні  

секція історичного краєзнавства 

СВИРИДА Ярослав Васильович - учень Ліцею «Наукова зміна» 

                                                             Дарницького району, кандидат в дійсні члени МАН 

 БОНДАРЧУК Юлія Володимирівна - учениця Гімназії «Академія» 

Святошинського району, дійсний член МАН 

БУРЛАКА Тамара Сергіївна - учениця середньої загальноосвітньої школи № 225 

      Оболонського району, кандидат в дійсні члени МАН 

МЕЛЬНИЧУК Валентин Сергійович - учень гімназії № 123  

      Подільського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ЯСТРЕБІНСЬКА Юлія Юріївна - учениця Авіакосмічного ліцею  

                                                                                          Національного авіаційного  університету 

                         Солом`янського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ВИШНЕВСЬКА Юлія Олександрівна - учениця спеціалізованої школи № 247   

          Деснянського району, кандидат в дійсні члени МАН  

 

ІІ. ВІДДІЛЕННЯ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ 

секція географії та ландшафтознавства 

ЗАГРЕБЕЛЬНА Вікторія Валеріївна - учениця Гімназії  №30 «ЕкоНад» 

                                 Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН   

ЗАЙКОВА Анастасія Сергіївна - учениця гімназії  №178 

Солом’янського району, дійсний член МАН 

КОЛЕСНИК Олександр Сергійович - учень гімназії  № 315   

                              Дарницького району, дійсний член МАН  

КОСТАШ Тетяна Володимирівна - учениця Навчально-виховного комплексу «Домінанта»  

                 Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

КОСТЕНКО Вероніка Василівна - учениця спеціалізованої школи № 89 

                                                                                          Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН 

КРАВЧЕНКО Каріна Петрівна - учениця гімназії  №191 ім. П Тичини   

                   Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН  

КУРИЛЕНКО Олександр Михайлович - учень спеціалізованої школи № 185 ім. В.Вернадського 

                                                                          Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

МИКИТЕНКО Юлія Геннадіївна - учениця Ліцею «Наукова зміна» 

                                                             Дарницького району, дійсний член МАН 

МІТРІ Дені Георгійович - учень  Навчально-виховного комплексу «Домінанта»  

                                                                                  Дніпровського району, дійсний член МАН 

ОГІЙЧУК Олександра Василівна - учениця Ліцею «Наукова зміна» 

                                                             Дарницького району, дійсний член МАН 

ПРИТИКОВСЬКА Вероніка Ігорівна - учениця  Навчально-виховного комплексу «Домінанта»  

                                                                                  Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

РОДІНА Анна Сергіївна - учениця  гімназії  №191 ім. П Тичини   

                   Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН  

САКАЛ Валерія Віталіївна - учениця Ліцею міжнародних відносин № 51 

                         Печерського  району, кандидат в дійсні члени МАН 

СЛІПЧЕНКО Владислав Олегович - учень Політехнічного ліцею  

                                                                            Національного технічного університету України «КПІ» 

                   Солом’янського району, дійсний член МАН   

СЛОБОДЯН Мар’яна Ігорівна - учениця Гімназії «Міленіум» №318 

                                    Солом’янського району, кандидат в дійсні члени МАН   

ХОЦЯНІВСЬКА Юлія Вікторівна - учениця Навчально-виховного комплексу «Домінанта»  

                 Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ЯРОШКЕВИЧ Олексій Анатолійович - учень Гімназії «Міленіум» № 318 

                                    Солом’янського району, кандидат в дійсні члени МАН   

ЯШКІНА Марія Олександрівна - учениця  Гімназії «Академія» 
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                                   Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН  

ДАНІЛЕНКО Наталія Олегівна - учениця ліцею  № 142 

                         Солом`янського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

секція геології, геохімії, мінералогії та гідрології 

АББАСОВА Саміра Бейбудівна - учениця Українського гуманітарного ліцею  

                 Київського  національного університету імені Тараса Шевченка 

                                                                                           Печерського району,  дійсний член МАН 

БАГОЛА Андрій Олександрович - учень гімназії № 178  

                              Солом`янського району, кандидат в дійсні члени МАН 

 ГРИЦЕНКО Катерина Григорівна - учениця Гімназії «ЕкоНад» № 30 

                 Дніпровського району,   кандидат в дійсні члени МАН 

ДУХОТА Артем Олегович - учень Гімназії «Міленіум» № 318 

                                    Солом’янського району, кандидат в дійсні члени МАН   

МУХА Гліб Андрійович - учень  спеціалізованої школи № 52 

               Солом’янського району, кандидат в дійсні члени МАН  

ОРІНЕНКО Владислав Володимирович - учень Києво-Печерського ліцею №171 «Лідер» 

     Печерського району, дійсний член МАН 

ШЛЯХЕТКО Ілля Борисович - учень Гімназії «Академія» 

                                   Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН  

секція метеорології та кліматології 

 МЕХОНОШИНА Христина Валеріївна - учениця середньої загальноосвітньої школи  № 163 ім. М. Кирпоноса 

Шевченківського району, кандидат в дійсні члени  МАН 

ПАДУН Алла Сергіївна - учениця середньої загальноосвітньої школи  № 163 ім. М.Кирпоноса 

Шевченківського району, кандидат в дійсні члени  МАН 

ПОПОВИЧ Катерина Юріївна - учениця середньої загальноосвітньої школи  № 163 ім. М.Кирпоноса 

Шевченківського району, кандидат в дійсні члени  МАН 

САВЧЕНКО Валерія Володимирівна - учениця Гімназії «Міленіум» № 318 

                                    Солом’янського району, кандидат в дійсні члени МАН   

ФАТКУЛІНА Марина Олександрівна - учениця Гімназії  №30 «ЕкоНад» 

                                 Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН   
 

ІІІ. ВІДДІЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ТА СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА 

секція філософії 

КОРОЛЬЧУК Анастасія Василівна - учениця  Навчально-виховного комплексу «Домінанта»  

                                                                                  Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція соціології та педагогіки 

АЛІЄВА Арзу Гюльоглан кизи - учениця спеціалізованої школи № 247 

          Деснянського району, кандидат в дійсні члени МАН  

БОЙКО Тамара Ігорівна - учениця гімназії №  167 

                          Дніпровського району, дійсний член МАН  

ІВАНЮК Андрій Олегович - учень  Ліцею «Наукова зміна» 

                                                             Дарницького району, дійсний член МАН 

секція теології, релігієзнавства та історії релігії 

ДРУЖИНІНСЬКИЙ Євгеній Олександрович - учень середньої загальноосвітньої школи № 60 

                  Солом’янського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція правознавства 

ГОЛОВЕНЬКО Альона Василівна - учениця спеціалізованої школи № 250 

                                                                         Деснянського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ГРЕЧУХА Дарія Євгенівна - учениця  середньої загальноосвітньої школи № 139 

    Шевченківського району, дійсний член МАН  

ЕМ Анастасія Ігорівна - учениця Гімназії «Оболонь» 

      Оболонського району, кандидат в дійсні члени МАН  

КОПА Ганна Геннадіївна - учениця середньої загальноосвітньої школи № 139  

     Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН   

ЛІТВІНОВА Крістіна Віталіївна - учениця  гімназії № 48 

                 Шевченківського району,  дійсний член МАН  

ЮЩЕНКО Тетяна Володимирівна - учениця  Українського гуманітарного ліцею       

                      Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

                         Печерського району,  кандидат в дійсні члени МАН  

СЛЮСАРЕНКО Анастасія Сергіївна- учениця  Українського гуманітарного ліцею  

                 Київського  національного університету імені Тараса Шевченка 

                                                                                           Печерського району,  дійсний член МАН 

  
 

 ІV. ВІДДІЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ НАУК 
 

секція технологічних процесів та перспективних технологій 
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ГУМБЕРІДЗЕ Ана Омарієвна - учениця середньої загальноосвітньої школи № 101 

    Шевченківського району, дійсний член МАН  

   ПОДОЛЯНКО Олена Ярославівна - учениця Гімназії № 153 ім. О.Пушкіна 

                    Шевченківського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

секція електроніки та приладобудування 

СОКОЛОВСЬКИЙ Владислав Володимирович - учень ліцею № 208  

Дніпровського району, кандидата в дійсні  МАН 

ЗАХАРОВ Максим Юрійович - учень гімназії  №178 

                                    Солом’янського району, кандидат в дійсні члени МАН   

ГАЛАГАН Ганна Валеріївна - учень спеціалізованої школи № 185 ім. В.Вернадського 

                                                                          Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція інформаційно-телекомунікаційних систем та технологій 

ЛУК’ЯНОВ Сергій Сергійович - учень  Навчально-виховного комплексу «Домінанта»  

                                                                                  Дніпровського району, дійсний член МАН 

секція екологічно безпечних технологій ресурсозбереження 

ІВАНОВА Анастасія Олексіївна - учениця Науково-природничого  ліцею  № 145  

                     Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН    

ГУЛЕНКО Олександра Олексіївна - учениця Науково-природничого ліцею  № 145 

                     Печерського району, дійсний член МАН    

ГОРБАНЬ Варвара Олегівна - учениця спеціалізованої школи  № 49 

                               Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція авіа- та ракетобудування 

ЛЕОНОВ Владислав Віталійович - учень гімназії  №178 

                                    Солом’янського району, кандидат в дійсні члени МАН   
 

V. ВІДДІЛЕННЯ КОМП`ЮТЕРНИХ НАУК 
 

секція безпеки інформаційних та телекомунікаційних систем 

СУСЛОВ Михайло Павлович - учень середньої спеціалізованої школи № 91 

    Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН  

секція інформаційних систем, баз даних та систем штучного інтелекту 

ОЛЕКСІЄНКО Ілля Вадимович - учень Ліцею «Наукова зміна» 

                                                             Дарницького району, дійсний член МАН 

секція Internet-технологій та WEB дизайну 

ГЛУШКО Софія Михайлівна - учениця  Ліцею «Голосіївський» № 241 

                                                                                       Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція мультимедійних систем, навчальних та ігрових програм 

РЕБРИК Юрій Андрійович - учень Українського фізико-математичного ліцею      

                                                                            Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

                         Голосіївського району,  дійсний член МАН  

РОДІОНОВА Віра Олексіївна - учениця  Ліцею «Голосіївський» № 241 

                                                                                       Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН 

СОКОЛОВСЬКИЙ Владислав Володимирович - учень ліцею № 208  

Дніпровського району, кандидата в дійсні  МАН 

 
РЕБРИК 

                                                 VІ. ВІДДІЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА 
 

секція української мови 

              БАБЕНКО Тетяна Володимирівна - учениця Гімназії «Академія» 

                Святошинського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

БОВСУНОВСЬКА Оксана Анатоліївна - учениця гімназії  № 172 «Нивки» 

Шевченківського району, кандидата в дійсні  МАН 

ЖМАЙЛО Емілія Богданівна - учениця гімназії «Академія» 

                                   Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ЗОЛОТУХА Роман Андрійович - учень Гімназії «Академія» 

                                   Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

КОРОЛЬЧУК Анастасія Василівна - учениця  Навчально-виховного комплексу «Домінанта»  

                                                                                  Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ЛІВШУН Софія Сергіївна - учениця спеціалізованої школи № 43 «Грааль»  

Солом’янського району, кандидат в дійсні члени МАН 

МАЛЕТА Марія Юріївна - учениця спеціалізованої школи  № 20 

      Оболонського району, кандидат в дійсні члени МАН 

МЕДЯНОВСЬКИЙ Кирило Олександрович - учень Технічного ліцею    

            Національного технічного університету України «КПІ» 

                         Солом`янського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

МЕНЧИНСЬКИЙ Олександр Сергійович - учень Гімназії «Академія» 

                                   Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 
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МИКИТЮК Карина Дмитрівна - учениця  Навчально-виховного комплексу «Домінанта»  

                                                                                  Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ПЕТРУК Анна Олександрівна - учениця Ліцею «Наукова зміна» 

                                                             Дарницького району, дійсний член МАН 

ТЕРЛЕЦЬКА Юлія Андріївна - учениця середньої спеціалізованої загальноосвітньої школи № 253 

                                   Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ТІТАРЕНКО Катерина Ігорівна - учениця Технічного ліцею    

            Національного технічного університету України «КПІ» 

                         Солом`янського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

ТОКМАЧОВА Дарина Михайлівна - учениця спеціалізованої школи № 197 ім. Д.Луценка 

                              Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ШОСТАК Марія Олександрівна - учениця гімназії № 32 

                                                                                        Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ЩЕРБАКОВ Дмитро Сергійович  - учень спеціалізованої школи  № 194 «Перспектива» 

               Оболонського району, кандидат в дійсні члени МАН  

секція української літератури 

ДЕНИСЮК Павло Віталійович - учень спеціалізованої школи № 52  

                              Солом`янського району, кандидат в дійсні члени МАН 

САВЧЕНКО Анастасія Василівна - учениця гімназії № 267 

           Дарницького району,  дійсний член МАН 

КРИХІВСЬКА Леся Володимирівна - учениця  Ліцею «Голосіївський» №241  

    Голосіївського району, дійсний член МАН  

ЯРОШ Олександра Сергіївна - учениця Ліцею «ЕКО»  № 198 

               Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН  

БОРОДУЛЯ Анастасія Володимирівна - учениця  Гімназії № 290 

                                                             Дарницького району, дійсний член МАН 

МАРТИНЧУК Інна Миколаївна - учениця гімназії  № 315   

                              Дарницького району, кандидат в дійсні члени МАН  

ЖИЛА Микита Сергійович - учень  Авіакосмічного  ліцею Національного авіаційного університету                         

               Солом’янського району, кандидат в дійсні члени МАН   

КОЛОДЯЖНА Анастасія Василівна - учениця Ліцею митної справи № 144 ім. Г.Ващенка   

                               Солом`янського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ШИЛЕНКО Петро Петрович - учениця середньої загальноосвітньої школи № 93 

                                                                          Подільського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ГОНЧАРУК Вікторія Максимівна - учениця Ліцею «Голосіївський» № 241 

                                Голосіївського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

секція фольклористики 

БОБРУЙКО Дарина Олександрівна - учениця спеціалізованої школи № 307 

Деснянського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ДОБРОШТАН Ігор Станіславович - учень Гімназії «Ерудит» 

               Солом’янського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

ВОЗНА Олеся Тарасівна - учениця спеціалізованої школи № 246 

                              Дніпровського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

КОШЕЛЬ Анна Володимирівна - учениця Києво-Печерського ліцею «Лідер» №171   

     Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН 

НАЗІРІ Діана Заріфівна - учениця Гімназії східних мов № 1 

                            Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

РОМАНЮТА Єгор Володимирович - учень середньої загальноосвітньої школи № 219 

                   Оболонського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

секція літературної творчості 

ЧОБИЧ Дмитро Володимирович - учень  Навчально-виховного комплексу «Домінанта»  

                                                                                  Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ЧЕРЕНКОВА Ольга Василівна - учениця гімназії № 191 ім. П.Г.Тичини  

                              Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ДЖУРИК Крістіна Вікторівна - учениця Гімназії східних мов № 1 

                            Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ГРЕСЬКО Вікторія Олегівна - учениця спеціалізованої школи № 52 

                              Солом`янського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

МІТРІ Дені Георгійович - учень  Навчально-виховного комплексу «Домінанта»  

                                                                                  Дніпровського району, дійсний член МАН 

КОРН Софія Вадимівна - учениця гімназії № 136 

          Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН  

ТЕРЕНТЬЄВА Олександра Павлівна - учениця  Українського гуманітарного ліцею      

                                                                            Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

                         Печерського району,  кандидат в дійсні члени МАН  
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БАБКО Ростислав Олегович - учень  Навчально-виховного комплексу «Домінанта»  

                                                                                  Дніпровського району, дійсний член МАН 

секція журналістики 

ВІРЧЕНКО Тетяна Костянтинівна - учениця Технічного ліцею  

                                  Шевченківського району, кандидат в дійсні члени  МАН 

КОВАЛЬЧУК Микита Олексійович - учень середньої загальноосвітньої школи  № 84  

                               Печерського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

ПАЛАДІЄВА Яна Валентинівна - учениця Гімназії «Академія»  

Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ОМЕЛЬЧЕНКО Анастасія Ярославівна - учениця Гімназії «Академія»  

Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ПАНКІВСЬКА Анна Петрівна - учениця спеціалізованої школи № 271 

          Подільського району, кандидат в дійсні члени МАН  

ТКАЧУК Анастасія Русланівна - учениця  середньої загальноосвітньої школи № 264 

Деснянського району, кандидата в дійсні  МАН 

секція мистецтвознавства 

 ДВОРКО Анастасія Вадимівна - учениця спеціалізованої школи № 23  

Деснянського району, кандидат в дійсні члени МАН 

 ВІДЕРСЬКИЙ  Владислав Сергійович - учень спеціалізованої школи № 23  

Деснянського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ІВАНОВА Олена Анатоліївна - учениця гімназії  №178 

                                    Солом’янського району, кандидат в дійсні члени МАН   

БРИТОВ  Юрій Сергійович - учень гімназії  №178 

                                    Солом’янського району, кандидат в дійсні члени МАН   

ЛУК’ЯНОВ Сергій Сергійович - учень  Навчально-виховного комплексу «Домінанта»  

                                                                                  Дніпровського району, дійсний член МАН 

ШИКУН Таїсія-Марія Володимирівна - учень  Навчально-виховного комплексу «Домінанта»  

                                                                                  Дніпровського району, дійсний член МАН 

ЗДАНЄВИЧ Альона Володимирівна - учениця гімназії № 39  

  Деснянського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ЧЕПІЛЬ Ірина Костянтинівна - учениця середньої загальноосвітньої школи  № 95 

     Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН   

АТАМАНЮК Марія Василівна - учениця Гімназії «Академія» 

                                   Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

                           VІІ. ВІДДІЛЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

секція  світової літератури 

ВІТРУК Глорія Андріївна - учениця Ліцею «ЕКО» №198 

                                                                              Святошинського району,  кандидат в дійсні члени МАН  

ДРОБИНСЬКА Катерина Олегівна - учениця  Ліцею  «Наукова зміна» 

                                                              Дарницького району, кандидат в дійсні члени МАН 

   ЄЩЕНКО Олександра Вячеславівна - учениця  гімназії № 48 

                 Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН  

ІВАЩЕНКО Марія Сергіївна - учениця середньої загальноосвітньої школи № 152  

Деснянського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ЛІТВІНОВА Крістіна Віталіївна - учениця  гімназії № 48 

                 Шевченківського району,  дійсний член МАН  

   САВКОВА Владислава Вікторівна - учениця  гімназії № 48 

                 Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН  

БЄЛЯЄВА Єлизавета Северинівна – учениця спеціалізованої школи № 49 

                                                                                   Шевченківського району, дійсний член МАН 
СНІГІРЬОВА Єлизавета Василівна - учениця Ліцею «ЕКО» №198 

              Святошинського району, дійсний член МАН 

секція  англійської мови 

АКОПЯН Мари Айківна - учениця спеціалізованої школи № 135 

                    Шевченківського району, дійсний член МАН  

   АРТЮШЕВСЬКА Анна Віталіївна - учениця  гімназії № 48 

                 Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН  

БОГАЧ Тетяна Володимирівна - учениця  спеціалізованої школи № 173 

                              Солом`янського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

ГЕРГЕЛЬ Марина Валеріївна - учениця гімназії  

                                                             Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова 

Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ГЛУХАНІЧ Марія Богданівна - учениця  Ліцею  «Наукова зміна» 

                                                              Дарницького району, кандидат в дійсні члени МАН 

ДМИТРЕНКО Еліна Олександрівна - учениця гімназії № 191 ім. П.Г.Тичини 
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Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ДОСЕНКО Ганна Вікторівна - учениця Гімназії  біотехнологій №177 

Солом’янського району, кандидат в дійсні члени МАН 

КРИВЧУК Владислав Юрійович - учень  Ліцею «Наукова зміна» 

                                                             Дарницького району, дійсний член МАН 

ЛИСЕНКО МаріяОлександрівна - учениця  Фінансово-правового ліцею    

                                                              Солом`янського району, дійсний член МАН  

МАРЧЕНКО Артем Вікторович - учень ліцею митної справи № 144 ім. Г.Ващенка   

                               Солом`янського району, дійсний член МАН     

МОРОЗ Дмитро Юрійович - учень  Ліцею  «Наукова зміна» 

                                                              Дарницького району, кандидат в дійсні члени МАН 

РИБАЛЬЧЕНКО Марія Володимирівна - учениця Гімназії «Діалог» 

                                                                                    Дарницького району, кандидат в дійсні члени МАН 

СЕМЕНЕЦЬ Аліна Олександрівна - учениця гімназії № 48 

                                                                                   Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН 

СКІБІЦЬКА Марина Олександрівна - учениця  Кловського ліцею № 77 

     Печерського району, кандидат в дійсні  

ЦАРІКОВ Максим Сергійович - учень Гімназії «Академія»  

Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ШУТКЕВИЧ Юлія Вікторівна - учениця  Українського гуманітарного ліцею       

                      Київського національного університету імені Тараса Шевченка  

                         Печерського району,  кандидат в дійсні члени МАН   

секція англійської літератури 

ЮРЧУК  Юлія Валеріївна - учениця  Ліцею  «Наукова зміна» 

                                                              Дарницького району, кандидат в дійсні члени МАН 

  ЧЕРНОБАЄВА Анастасія Дмитрівна - учениця  гімназії № 48 

                 Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН  

ПОНОМАРЕНКО Тетяна Юріївна - учениця  Ліцею  «Наукова зміна» 

                                                              Дарницького району, кандидат в дійсні члени МАН 

КУЗЬМЕНКО Аліса Анатоліївна - учениця  гімназії № 48 

                 Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН  

КОЛОС Анастасія Богданівна - учениця спеціалізованої школи  № 16   

               Оболонського району, кандидат в дійсні члени МАН  

ЖЕРЕБЧУК Єлизавета Петрівна - учениця  Ліцею  «Наукова зміна» 

                                                              Дарницького району, кандидат в дійсні члени МАН 

ЛОЙКО Олександр Павлович - учень  гімназії № 48 

                 Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН  

ГОФМАН Анастасія Ігорівна - учениця  спеціалізованої школи № 173 

                              Солом`янського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

ВЛАСЕНКО Олександра Андріївна - учениця Гімназії «Діалог» 

                                                                                    Дарницького району, кандидат в дійсні члени МАН 

ПЕТРУК Анна Олександрівна - учениця Ліцею «Наукова зміна» 

                                                             Дарницького району, дійсний член МАН 

ПИЛИПЧУК Ольга Ігорівна - учениця Гімназії «Академія»  

Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

   САВКОВА Владислава Вікторівна - учениця  гімназії № 48 

                 Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН  

ГРОМОВИЧ Анастасія Анатоліївна –учениця Гімназії №56  

Печерського району,  дійсний член МАН 

ІВАЩЕНКО Ольга Олексіївна - учениця Гімназія східних мов №1  

Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН  

 КАНЕВСЬКА Аліна Борисівна - учениця Кловського ліцею №77  

Печерського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

САЛІЙ Єлизавета Юріївна - учениця  Ліцею «Голосіївський» №241  

    Голосіївського району, дійсний член МАН  

секція теорії та практики перекладу 

ФІАЛКОВА Катерина Дмитрівна - учениця спеціалізованої школи  №  57 

                                                                                     Шевченківського району, дійсний член МАН 

 ПЕТРИНА Андрій Олексійович - учень  спеціалізованої школи № 196 

               Святошинського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

ШЕРЕМЕТА Юлія Ігорівна - учениця гімназії №117 ім. Л.Українки 

                  Печерського району, дійсний член МАН 

ДУДЧЕНКО Інга Валеріївна - учениця гімназії №117 ім. Л.Українки 

                  Печерського району, дійсний член МАН 

АЛЬ-ШАДАТ Сажа Ахмадівна - учениця спеціалізованої школи № 135 
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                    Шевченківського району, дійсний член МАН  

секція німецької мови 

ДЗИБА Богдан Олександрович - учень спеціалізованої школи  № 53 

                                                                                     Шевченківського району, дійсний член МАН 

секція німецької літератури 

ПУГАЧ Владислав Олегович - учень спеціалізованої школи  №  53 

                                                                                     Шевченківського району, дійсний член МАН 

ЛУПАЦІЙ Марія Володимирівна - учениця спеціалізованої школи  №  53 

                                                                                     Шевченківського району, дійсний член МАН 

секція французької мови 

ДМИТРЕНКО Еліна Олександрівна - учениця гімназії  №191 ім. П Тичини   

                   Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН  

СЕЛЮТІНА Катерина Сергіївна - учениця Гімназії «Ерудит» 

  Солом`янського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція французької літератури 

ДЕГТЯР Катерина  Володимирівна - учениця спеціалізованої школи  № 269 

                                                                              Голосіївського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

секція сходознавства(китайської мови)  
КОСТЯК Денис Дмитрович - учень Гімназії східних мов № 1 

                            Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ВИДАЙ Анастасія Андріївна - учениця Гімназії східних мов № 1 

                            Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 
 

VІІІ.  ВІДДІЛЕННЯ МАТЕМАТИКИ 
 

секція  алгебри та початків аналізу 

ПОЛЯНИЧКО Костянтин Анатолійович - учень  Технічного ліцею  

                                                                            Національного технічного університету України «КПІ» 

                    Солом’янського району, кандидата в дійсні  МАН   

БУХАНЕНКО Андрій Олександрович - учень Ліцею «ЕКО» №198 

              Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ДЕХТІЄВСЬКИЙ Микола Дмитрович - учень гімназії № 143  

                   Оболонського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

САВВАКІН Володимир Дмитрович - учень Ліцею «ЕКО»  № 198 

               Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН  

СВИСЮК Олександр Олександрович - учень  Технічного ліцею  

                                                                            Національного технічного університету України «КПІ» 

                    Солом’янського району, кандидата в дійсні  МАН   

СИДЬКО Артем Юрійович - учень  Технічного ліцею  

                                                                            Національного технічного університету України «КПІ» 

                    Солом’янського району, кандидата в дійсні  МАН   

секція геометрії 

САПОЖНИК Микола Валерійович - учень гімназії № 59 ім. О. Бойченка 

                                             Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ХУДЕР Карім Нідаль - учень гімназії № 283  

Деснянського району, дійсний член МАН 

ФОМІНИХ Олена Сергіївна - учениця  Ліцею «ЕКО» № 198 

     Святошинського району, дійсний член МАН 

ПОДЛЄСНА Анастасія Володимирівна - учениця ліцею  № 142 

                         Солом`янського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

ДЖУС Марія Юріївна - учениця спеціалізованої школи № 155 

       Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція прикладної математики та математичного моделювання 

ЄФІМЕНКО Дмитро Богданович - учень гімназії  №178 

Солом’янського району, дійсний член МАН 

БЛІНОВ Микита Сергійович - учень спеціалізованої школи  № 304 

               Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

БАБІЧ Марія Павлівна - учениця Ліцею «ЕКО» №198 

              Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

КОРПАН Олег Олександрович - учень Науково-природничого ліцею  № 145  

                     Печерського району, дійсний член МАН 

РАДЧЕНКО Євген Юрійович - учень Політехнічного ліцею    

            Національного технічного університету України «КПІ» 

                         Солом`янського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

ІХ.  ВІДДІЛЕННЯ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ 
 

секція теоретичної фізики 
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БЕЗВЕРШЕНКО Алла Василівна - учениця Ліцею «Русанівський» 

                 Дніпровського району,   кандидат в дійсні члени МАН 

ЛИЖЕЧКО Марія Сергіївна - учениця Києво-Печерського ліцею №171 «Лідер» 

     Печерського району, дійсний член МАН 

РОМАНЮК Дмитро Володимирович - учень Науково-природничого ліцею№ 145  

                             Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція експериментальної фізики 

ЗАНОРА Дмитро Олегович  - учень  Технічного ліцею  

                                                                            Національного технічного університету України «КПІ» 

                    Солом’янського району, кандидата в дійсні  МАН   

КРАВЕЦЬ Дмитро Валерійович - учень  Навчально-виховного комплексу «Домінанта»  

                                                                                  Дніпровського району, дійсний член МАН 

КУДІН Дмитро Миколайович - учень Науково–природничого ліцею  №145  

                               Печерського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

МАТЕЙКО Богдан Іванович - учень  Українського фізико-математичного ліцею      

                                                                            Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

                         Голосіївського району,  кандидат в дійсні члени МАН  

секція біофізики 

ЩЕПІЄНКО Олександра Олександрівна - учениця Українського медичного ліцею 

                                                                                  Національного медичного університету ім. О.Богомольця    

                                                                                  Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ЯНАУЕР Мечислав Мирославович - учень спеціалізованої школи № 185 ім. В.Вернадського 

                                                                          Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція астрономії та астрофізики 

КУЩ  Владислав  Максимович - учень гімназії №59 ім. О.Бойченка 

Голосіївського району,  дійсний член МАН 

секція аерофізики та космічних досліджень 

ЕКЗАРОВА Олександра Сергіївна - учениця  спеціалізованої школи № 130 ім. Данте Аліг’єрі 

               Голосіївського району,  дійсний член МАН 
 

 Х. ВІДДІЛЕННЯ ЕКОНОМІКИ 
 

 

секція економічної теорії та історії економічної думки 

ЛАВРІНЧУК Святослав Олегович - учень  Фінансового ліцею   

Подільського району,дійсний член МАН 
 

ПРУДНІКОВА Ніна Вікторівна - учениця ліцею «Наукова зміна» 

                                                             Дарницького району, кандидат в дійсні члени МАН 

ВЛАДІМІРОВА Олександра Тимурівна - учениця Ліцею «Наукова зміна» 

                                                             Дарницького району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція мікроекономіки та макроекономіки 

ПОПОВИЧ Богдан Валерійович - учень  Ліцею № 100 «Поділ» 

Подільського району,дійсний член МАН 
 

ГОДЕС Давид Валерійович - учень  Ліцею № 100 «Поділ»  

Подільського району,дійсний член МАН 

КОВШАР Юрій Ігорович - учень  Фінансового ліцею   

Подільського району,дійсний член МАН 
 

ТЕЛЕВ’ЯК Тетяна Іванівна - учениця  гімназії № 179 

                                                                                   Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція фінансів, грошового обігу і кредиту 

ПОЛІЩУК Аліна Олександрівна - учениця ліцею митної справи № 144 ім. Г.Ващенка   

                               Солом`янського району, дійсний член МАН     
4 

 ХІ. ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ 
 

секція хімії   

БОНДАРЕНКО Наталія Вікторівна - учениця ліцею № 303 

                       Дарницького району, кандидат в дійсні члени МАН  

БУГАЙ Анна Дмитрівна - учень Науково-природничого ліцею № 145  

                             Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ГРАНКІНА Діана Олегівна - учениця ліцею  «Інтелект» 

     Дарницького району, дійсний член  МАН 

ДЖУС Марія Юріївна - учениця спеціалізованої школи № 155 

       Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ЖЕЛЕЗНЯК Богдана Олегівна - учениця Навчально-виховного комплексу № 240 «Соціум»  

                           Оболонського району, кандидат в дійсні члени  МАН 

КОВАЛЬ Дмитро Сергійович - учениця спеціалізованої школи № 254 
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               Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ЛИТВИНЕНКО Артем Олегович - учень  середньої загальноосвітньої школи № 225 

      Оболонського району, кандидат в дійсні члени МАН 

СВЯТЧЕНКО Ольга Юріївна - учениця середньої загальноосвітньої школи  № 160  

     Дарницького району, кандидат в дійсні члени МАН   

ЯКОВЛЕВ Олексій Олександрович - учень Науково-природничого  ліцею № 145  

                     Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН    

секція хімії довкілля 

БАБАТ Олена Ігорівна - учениця спеціалізованої школи № 137 

               Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ГРАБОВСЬКИЙ Євген Олегович - учень  навчально-виховного комплексу «Домінанта»  

                                                                                  Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ЛЕВЧЕНКО Тетяна Ігорівна   - учениця Науково-природничого ліцею № 145  

                     Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН  

МАХОТКІНА Анастасія Володимирівна - учениця Науково-природничого  ліцею  № 145  

                     Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН    

МУШКЕТ Ольга Олексіївна - учениця Ліцею «Наукова зміна» 

                                                             Дарницького району, дійсний член МАН 

НАЗАРЕНКО Максим Володимирович - учень  гімназії № 32 

                                                              Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН  

              НЕВМИВАКА Вікторія Андріївна - учениця середньої загальноосвітньої школи  № 285 

                   Оболонського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

СИСОВА Ольга Володимирівна - учениця  спеціалізованої школи № 196  

               Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ТАРАСЕНКО Анна Ігорівна - учениця  Українського фізико-математичного ліцею      

                                                                            Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

                         Голосіївського району,  кандидат в дійсні члени МАН  

ЯРОШКЕВИЧ Марія Олександрівна - учениця Києво-Печерського ліцею №171 «Лідер» 

     Печерського району, дійсний член МАН 

МІТАЛ  Станіслав Ашишович - учень Українського медичного ліцею 

                                                                                  Національного медичного університету ім. О.Богомольця    

                                                                                  Шевченківського району,   дійсний член МАН 

секція загальної біології та біології людини 

ГЛАДЧЕНКО Дарина Андріївна - учениця гімназії № 136 

          Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН  

МОЙСА Іван Іванович - учень Українського медичного ліцею 

                                                                                  Національного медичного університету ім. О.Богомольця    

                                                                                  Шевченківського району,   дійсний член МАН 

НАЗАРЕНКО Максим Володимирович - учень  гімназії № 32 

                                                              Печерського району, кандидат в дійсні члени МАН  

СМІРНОВА  Ельвіра  Сергіївна - учениця спеціалізованої школи  №  57 

                                                                                     Шевченківського району,  дійсний член МАН 

ЩЕРБАКОВА Анна Володимирівна - учениця Українського медичного ліцею 

                                                                                  Національного медичного університету ім. О.Богомольця    

                                                                                  Шевченківського району,   дійсний член МАН 

ГОНЧАР Юлія Володимирівна - учениця Українського медичного ліцею 

                                                                                  Національного медичного університету ім. О.Богомольця    

                                                                                  Шевченківського району,   дійсний член МАН 

секція біохімії, молекулярної біології, генетики та селекції 

БАБАТ Олена Ігорівна - учениця спеціалізованої школи № 137 

               Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

БЕЗШАПКІН Валентин Володимирович - учень Києво-Печерського ліцею №171 «Лідер» 

     Печерського району, кандидата в дійсні  МАН 

ГУЛЕНКО Олександра Олексіївна - учениця Науково-природничого ліцею  № 145 

                     Печерського району, дійсний член МАН    

МЕЛЬНИЧУК Валентин Сергійович - учень гімназії № 123  

      Подільського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ПЕТРЕНКО Наталія Миколаївна - учениця Ліцею «Наукова зміна» 

                                                             Дарницького району, дійсний член МАН 

ПРОЦЕНКО Олена Марківна - учениця спеціалізованої школи № 82 

                                                                                  Шевченківського району,   дійсний член МАН 

секція мікробіології 

БЕРЕНДА Анастасія Юріївна - учениця Економіко-правового ліцею 

       Деснянського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ДРАПЕЙ Дмитро Ігорович - учень Українського медичного ліцею 
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                                                                                  Національного медичного університету ім. О.Богомольця    

                                                                                  Шевченківського району,   дійсний член МАН 

МАЙСТРЕНКО Мирослав Владленович - учень Українського медичного ліцею 

                                                                                  Національного медичного університету ім. О.Богомольця    

                                                                                  Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ЮРЕВИЧ Віктор Юрійович - учень Києво-Печерського ліцею №171 «Лідер» 

     Печерського району, кандидата в дійсні  МАН 

МОКРЕЦОВ Євген Сергійович - учень Медичної гімназії № 33 

                                Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН 

КОСТЮК Богдан Анатолійович - учень Українського медичного ліцею 

                                                                                  Національного медичного університету ім. О.Богомольця    

                                                                                  Шевченківського району,   кандидат в дійсні члени МАН 

секція клінічної медицини 

ПОРОХ Володимир Дмитрович - учень Українського медичного ліцею 

                                                                                  Національного медичного університету ім. О.Богомольця    

                                                                                  Шевченківського району,   кандидат в дійсні члени МАН 

ВОЗНЯК Христина Романівна - учениця спеціалізованої школи № 112 ім. Т.Шевченка 

                                                          Голосіївського району, дійсний член МАН    

ОРЕЛ Валерій Бінгович - учень Ліцею інформаційних технологій  № 79  

                               Печерського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

ГРУШЕВИЙ Віктор Андрійович - учень гімназії № 191 ім. П. Тичини 

                             Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

КРИВОУС Олександр Андрійович - учень Українського медичного ліцею 

                                                                                  Національного медичного університету ім. О.Богомольця    

                                                                                  Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ВЕРЕБСЬКА Олександра Вадимівна - учениця спеціалізованої школи  № 146 

               Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

СОБКОВА Юлія Олександрівна - учениця Гімназії «Консул» № 86 

                                        Печерського району, дійсний член МАН 

КОТЕНКО Іван Олегович - учень спеціалізованої школи № 112 ім. Т.Шевченка 

                                                          Голосіївського району, дійсний член МАН    

СТЕГНЮК Наталія Олегівна - учениця Українського медичного ліцею 

                                                                                  Національного медичного університету ім. О.Богомольця    

                                                                                  Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН 

АРТЮХ Дар`я Володимирівна - учениця Українського медичного ліцею 

                                                                                  Національного медичного університету ім. О.Богомольця    

                                                                                  Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН 

КНИРША Олена Вікторівна - учениця Ліцею «ЕКО» №198 

                                                                              Святошинського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

ШЕВЧЕНКО Христина Юріївна - учениця Українського медичного ліцею 

                                                                                  Національного медичного університету ім. О.Богомольця    

                                                                                  Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція практичної медицини 

КОВАЛЬЧУК Олександр Ігорович - учень Українського медичного ліцею 

                                                                                  Національного медичного університету ім. О.Богомольця    

                                                                                  Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ЮРЧЕНКО Альона Андріївна - учениця Медичної гімназії № 33 

                                Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ЯНАУЕР Мечислав Мирославович - учень спеціалізованої школи № 185 ім. В.Вернадського 

                                                                          Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

МУСУЛЕВСЬКА Валерія Вікторівна - учениця Українського медичного ліцею  

              Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця     

                   Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН 

КАЗАНІНА Катерина Сергіївна - учениця гімназії  

                                                             Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова 

Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН 

БУРКА Катерина Сергіївна - учениця спеціалізованої школи  № 20 

      Оболонського району, кандидат в дійсні члени МАН 

КОВАЛЬОВ Іван Андрійович - учень середньої загальноосвітньої школи № 70 

                               Шевченківського району, дійсний член МАН 

секція валеології 

НАУМЕНКО -КІЗЄЄВА Аліна Валеріївна - учениця спеціалізованої школи  № 194 «Перспектива» 

               Оболонського району, кандидат в дійсні члени МАН  

ЛАХНО Ірина Олександрівна - учениця Гімназії «Міленіум» №318 

                                    Солом’янського району, кандидат в дійсні члени МАН   
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МЕЛЬНИК Ірина Олександрівна - учениця Ліцею «ЕКО» № 198 

                              Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН  

СПЕРКАЧ  Вікторія Олександрівна - учениця середньої загальноосвітньої школи № 126 

                                                                             Дніпровського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

ШЕВЦОВА Анна Олександрівна - учениця Гімназії «Академія» 

                                   Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН  

БЕСАРАБ  Марина Анатоліївна - учениця середньої загальноосвітньої школи № 126 

                                                                             Дніпровського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

               САВЧУК Анастасія Олегівна - учениця Гімназії «Академія» 

                Святошинського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

МАЗАНКО Ксенія Володимирівна - учениця гімназії № 315 

                Дарницького району, дійсний член МАН  

ПЕТРЕНКО Наталія Сергіївна - учениця спеціалізованої школи  № 194 «Перспектива» 

               Оболонського району, кандидат в дійсні члени МАН  

секція психології 

ГАЛИШИЧ Марта Олександрівна - учениця середньої загальноосвітньої школи № 128 

                                                                             Дніпровського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

КОРНІЄНКО Лілія Ігорівна - учениця середньої загальноосвітньої школи № 128 

                                                                             Дніпровського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

ЗАХАРЧЕНКО Анастасія Олександрівна - учениця гімназії  

                                                             Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова 

Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН 

КОРОБЕЙНІКОВА Іванна Георгіївна - учениця середньої загальноосвітньої школи  № 84  

                               Печерського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

ХОМЕНКО Катерина Сергіївна - учениця ліцею «Наукова зміна» 

                                                             Дарницького району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція соціальної психології 

МАКЕДОН Анна Олегівна - учениця Українського медичного ліцею 

                                                                                  Національного медичного університету ім. О.Богомольця    

                                                                                  Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ФІЛОНЕНКО Марія Сергіївна - учениця середньої загальноосвітньої школи № 70 

                               Шевченківського району, кандидат в дійсні члени МАН 

БОВСУНІВСЬКА Галина Сергіївна - учениця Економіко-правового ліцею 

       Деснянського району, кандидат в дійсні члени МАН 
 

 

ХІІ. ВІДДІЛЕННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА АГРАРНИХ НАУК 
 

секція екології 

              БАБЕНКО Тетяна Володимирівна - учениця Гімназії «Академія» 

                Святошинського району,  кандидат в дійсні члени МАН 

 БЕЗРУТЧЕНКО Михайло Андрійович - учень Еколого-природничого ліцею № 116 

                       Голосіївського району, дійсний член МАН 

секція екології тваринного світу (зоологія, зоотехнія та ветеринарія 

ШИМОН Дар`я Миколаївна - учениця  Ліцею «ЕКО» № 198 

     Святошинського району, дійсний член МАН 

 МЕДВІДЬ Ірина Володимирівна - учениця гімназії № 59 ім. О. Бойченка 

                        Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН  

АКСЬОНОВ Максим Сергійович - учень спеціалізованої школи № 197 ім. Д.Луценка 

                              Святошинського району, кандидат в дійсні члени МАН 

ІТМІЗІ Каміла Айманівна - учениця гімназії № 59 ім. О. Бойченка 

                                             Голосіївського району, кандидат в дійсні члени МАН 

КАШИРІНА Ярославна Олександрівна - учениця  Київського індустріального коледжу 

Шевченківського району,   кандидат в дійсні члени МАН 

КРАШТАН Таміла Євгенівна - учениця Політехнічного ліцею  

                                                                            Національного технічного університету України «КПІ» 

                   Солом’янського району, дійсний член МАН   

секція екології рослинного світу (ботаніка) 

ВЕНЕДЧУК Марія Юріївна - учениця середньої загальноосвітньої школи № 119 

                                                                          Деснянського району, кандидат в дійсні члени МАН 

САМІЙЛЕНКО Володимир Миколайович - учень Українського медичного ліцею 

                                                                                  Національного медичного університету ім. О.Богомольця    

                                                                                  Шевченківського району,   дійсний член МАН 

ХМЕЛЬОВСЬКА Маргарита Олександрівна - учениця Києво-Печерського ліцею №171 «Лідер» 

     Печерського району, дійсний член МАН 

секція гідроекології 

ЗАВАЛИКУТ Ганна Юріївна -  учениця  гімназії  №191 ім. П Тичини   
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                   Дніпровського району, кандидат в дійсні члени МАН 

секція лісознавства та агрономії, охорони довкілля та збалансованого природокористування 

ЗАЄЦЬ Дмитро Олександрович - учень спеціалізованої школи  № 16   

               Оболонського району, кандидат в дійсні члени МАН  

НЕЇЖКО Денис Антонович - учень спеціалізованої школи  № 16   

               Оболонського району, кандидат в дійсні члени МАН  

МИРОНЧУК Дарина Валеріївна - учениця ліцею № 293 

                                                                          Деснянського району, кандидат в дійсні члени МАН 

 

 

 

 


