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ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З

________ / 7  рф . 2019 м. Дніпро №__ Л З 7 /0/212-19

Про підсумки проведення 
III етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з навчальних предметів 
у 2018/2019 навчальному році

Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, 
конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких 
робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
від 22 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056, наказу Міністерства освіти і 
науки України від 02 серпня 2018 року № 849 “Про проведення Всеукраїнських 
учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2018/2019 навчальному 
році”, з метою пошуку, підтримки та розвитку творчого потенціалу обдарованої 
молоді в період з 10 січня 2019 року по 24 лютого 2019 року був проведений 
III етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та літератури, 
історії, англійської мови, астрономії, біології, географії, екології, економіки, 
інформатики, інформаційних технологій, іспанської мови, математики, мови 
іврит та єврейської літератури, німецької мови, польської мови та літератури, 
правознавства, російської мови та літератури, трудового навчання, фізики, 
французької мови, хімії.

За підсумками проведення

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити список переможців III етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році, що додається.

2. Затвердити кількісний склад команд для участі в III етапі 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2019/2020 
навчальному році, що додається.
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3. Ректору комунального закладу вищої освіти “Дніпровська академія 
неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради” Сиченку В.В. 
забезпечити нагородження дипломами департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації учнів -  переможців III етапу Всеукраїнських учнівських 
олімпіад з навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році та грамотами 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації вчителів, учні яких стали 
переможцями III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 
предметів у 2018/2019 навчальному році, згідно зі списками, що додаються.

4. Відзначити належну роботу членів оргкомітетів, журі та 
експертів-консультантів у організації та проведенні III етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році
згідно зі списком, що додається. .

5. Керівникам органів управління освітою виконавчих комітетів міських, 
селищних, сільських рад (за згодою), райдержадміністрацій, комунальних 
закладів освіти, закладів вищої освіти (за згодою) забезпечити якісну 
підготовку учнів до III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних
предметів у 2019/2020 навчальному році.

6. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на 
начальника управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти 
Середню В.Г., контроль -  залишаю за собою.

Директор департаменту
освіти і науки облдержадміністрації О.В.ПОЛТОРАЦЬКИИ
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ департаменту освіти 
і науки облдержадміністрації 
17.04.2019 № 237/0/212-19

СПИСОК
переможців ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів у 2018/2019 навчальному році

ДИПЛОМИ І СТУПЕНЯ

Українська мова та література
Леонович Олександра Анатоліївна, учениця 8 класу Павлоградської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Павлоградської міської ради;
Брівка Карина Олексіївна, учениця 9 класу Першотравенської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5;
Мавдрик Катерина Олександрівна, учениця 9 класу Водянської філії 

комунального закладу “Мар’є-Дмитрівська опорна загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів” Девладівської сільської ради Софіївського району;

Панкєєв Микола Сергійович, учень 10 класу комунального закладу 
“Нікопольський навчально-виховний комплекс № 15 “Загальноосвітній
навчальний заклад І ступеня -  гімназія”;

Юхимець Тетяна Сергіївна, учениця 10 класу Криворізької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 121 Криворізької міської ради;

Плешивцева Ірина Олексіївна, учениця 11 класу Криворізької гімназії № 95 
Криворізької міської ради;

Сівак Анастасія Вадимівна, учениця 11 класу комунального закладу 
“Нікопольський навчально-виховний комплекс № 15 “Загальноосвітній
навчальний заклад І ступеня -  гімназія”

Історія
Жадько Микита Сергійович, учень 8 класу Вільногірської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 4 Вільногірської міської ради;
Заверуха Кирило Андрійович, учень 8 класу комунального закладу 

“Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13”;
Назаров Данило Олександрович, учень 8 класу Криворізького навчально- 

виховного комплексу № 129 “Гімназія -  ліцей академічного спрямування” 
Криворізької міської ради;

Гайт Віталій Олегович, учень 9 класу комунального закладу 
“Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня -  
колегіум № 16” Кам’янської міської ради;

Страсбургер Олександр Михайлович, учень 9 класу середньої 
загальноосвітньої школи № 6 -  загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ 
ступенів (м. Новомосковськ);

Чередніченко Олександр Володимирович, учень 9 класу комунального 
закладу “Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23”;
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Гринько Євгеній Ігорович, учень 10 класу Криворізької загальноосвітньої 
школи І—ІІІ ступенів № 75 Криворізької міської ради;

Коваленко Артур Владиславович, учень 10 класу комунального закладу 
освіти “Перещепинський опорний освітній заклад № 1” Перещепинської міської 
ради (Новомосковський район);

Харкавенко Владислав Богданович, учень 11 класу комунального закладу 
“Нікопольський навчально-виховний комплекс № 15 “Загальноосвітній
навчальний заклад І ступеня -  гімназія”;

Швець Владислав Віталійович, учень 11 класу Криворізького Центрально- 
Міського ліцею Криворізької міської ради

Англійська мова
Вініченко Артем Романович, учень 9 класу комунального закладу

“Навчально-виховний комплекс “Гімназія № 11 -  спеціалізована школа з
поглибленим вивченням іноземних мов I ступеня -  дошкільний навчальний 
заклад “Еврика” Кам’янської міської ради;

Коваленко Богдана Тарасівна, учениця 10 класу комунального закладу 
освіти “Навчально-виховний комплекс № 148 “Спеціалізована школа -  
дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) “Планета Щастя” Дніпровської 
міської ради;

Осьмак Тимофій Вікторович, учень 10 класу Криворізької гімназії № 95 
Криворізької міської ради;

Захарова Вікторія Олексіївна, учениця 11 класу Криворізької
спеціалізованої школи І—ІІІ ступенів № 107 з поглибленим вивченням 
англійської мови Криворізької міської ради;

Іванова Діана Сергіївна, учениця 11 класу комунального закладу
“Навчально-виховний комплекс “Гімназія № 11 -  спеціалізована школа з
поглибленим вивченням іноземних мов I ступеня -  дошкільний навчальний 
заклад “Еврика” Кам’янської міської ради;

Куждін Максим Олександрович, учень 11 класу Криворізької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 114 Криворізької міської ради

Астрономія
Величко Ірина Євгенівна, учениця 9 класу комунального закладу освіти 

“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Киричик Олександра Романівна, учениця 10 класу Криворізького
Покровського ліцею Криворізької міської ради;

Карпов Олександр Владиславович, учень 11 класу Криворізького
Покровського ліцею Криворізької міської ради;

Коваленко Ілона Юріївна, учениця 11 класу Криворізького Покровського 
ліцею Криворізької міської ради;

Яровий Данило Євгенійович, учень 11 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради
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Біологія
Іщенко Кіра Віталіївна, учениця 8 класу комунального закладу “Тернівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 Тернівської міської ради”;
Пащенко Анастасія Олександрівна, учениця 8 класу комунального закладу 

“Нікопольська спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів 
№ 26”;

Кулєшова Софія Петрівна, учениця 9 класу комунального закладу освіти 
“Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті митної 
справи та фінансів” Дніпровської міської ради;

Мусіяк Рада Геннадіївна, учениця 9 класу комунального закладу 
“Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа № 5 І-ІІІ ступенів” 
Верхньодніпровської міської ради;

Плахотнік Дмитро Євгенович, учень 9 класу комунального закладу 
“Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня -  гімназія № 39” Кам’янської 
міської ради;

Адонка Валерія Віталіївна, учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Спеціалізована школа № 115” Дніпровської міської ради;

Волкова Людмила Денисівна, учениця 10 класу комунального закладу 
освіти “Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат “Дніпро”;

Шаркун Єлизавета Олексіївна, учениця 10 класу комунального закладу 
“Нікопольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5”;

Басов Георгій Олександрович, учень 11 класу комунального закладу 
загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів Жовтоводський ліцей;

Гладкий Олександр Юрійович, учень 11 класу комунального закладу освіти 
“Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті митної 
справи та фінансів” Дніпровської міської ради;

Глухов Владислав Валентинович, учень 11 класу комунального закладу 
“Нікопольська спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів 
№ 26”

Географія
Леонович Олександра Анатоліївна, учениця 8 класу павлоградської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Павлоградської міської ради;
Мокляк Владислав Миколайович, учень 9 класу Синельниківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Синельниківської міської ради;
Яловенко Юлія Сергіївна, учениця 9 класу комунального закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів № 8 Жовтоводської міської ради;
Маломуж Володимир Володимирович, учень 10 класу комунального 

закладу освіти “Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді”;
Ярова Ірина Дмитрівна, учениця 11 класу комунального закладу “Середня 

загальноосвітня школа № 44” Кам’янської міської ради

Екологія
Ларіонова Дар’я Олегівна, учениця 10 класу Криворізької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 7 з поглибленим вивченням біології Криворізької міської
ради;
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Нагорний Максим Максимович, учень 10 класу Криворізької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 126 Криворізької міської ради;

Сич Валерія Сергіївна, учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 142 еколого-економічного 
профілю” Дніпровської міської ради;

Сірідюк Микита Олегович, учень 10 класу комунального закладу 
“Слобожанський навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів -  Центр позашкільної освіти 
Слобожанської селищної ради”;

Беркета Ксенія Олександрівна, учениця 11 класу комунального закладу 
освіти “Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді”;

Коровін Сергій Олександрович, учень 11 класу Криворізького Центрально- 
Міського ліцею Криворізької міської ради;

Кузьменко Валерія Борисівна, учениця 11 класу комунального закладу 
освіти “Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті 
митної справи та фінансів” Дніпровської міської ради

Економіка
Черкасова Марія Вадимівна, учениця 9 класу комунального закладу освіти 

“Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті митної 
справи та фінансів” Дніпровської міської ради;

Пархомук Аліна Русланівна, учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті митної 
справи та фінансів” Дніпровської міської ради;

Алаликіна Марія Олександрівна, учениця 11 класу комунального закладу 
освіти “Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті 
митної справи та фінансів” Дніпровської міської ради;

Корж Анастасія Євгеніївна, учениця 11 класу комунального закладу освіти 
навчально-виховний комплекс № 61 “Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ 
ступенів -  техніко-економічний ліцей” Дніпровської міської ради;

Майков Максим Юрійович, учень 11 класу комунального закладу освіти 
навчально-виховний комплекс № 61 “Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ 
ступенів -  техніко-економічний ліцей” Дніпровської міської ради

Інформатика
Столітній Андрій Сергійович, учень 8 класу Криворізького навчально- 

виховного комплексу № 129 “Гімназія -  ліцей академічного спрямування” 
Криворізької міської ради;

Дяченко Ярослав Олегович, учень 9 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Уланов Віктор Сергійович, учень 9 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;



Денисов Костянтин Ігорович, учень 10 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Караваєв Іван Олександрович, учень 10 класу комунального закладу освіти 
“Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю”;

Перекопський Михайло Андрійович, учень 10 класу комунального закладу 
освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Погуляка Богдан Олександрович, учень 11 класу комунального закладу 
освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Фоменко Олег Володимирович, учень 11 класу комунального закладу освіти 
“Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю”;

Фурсін Михайло Володимирович, учень 11 класу комунального закладу 
освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради

Інформаційні технології
Логвиненко Ольга Юріївна, учениця 9 класу Криворізького Центрально - 

Міського ліцею Криворізької міської ради;
Котенко Олександра Павлівна, учениця 10 класу Криворізького навчально- 

виховного комплексу № 129 “Гімназія -  ліцей академічного спрямування” 
Криворізької міської ради;

Ракша Вадим Васильович, учень 11 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Шевцов Андрій Вікторович, учень 11 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Іспанська мова
Верхогляд Марія Олександрівна, учениця 9 класу комунального закладу 

освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 9 з поглибленим 
вивченням англійської мови” Дніпровської міської ради;

Махно Ганна Віталіївна, учениця 9 класу комунального закладу освіти 
“Спеціалізована школа № 7 з поглибленим вивченням іноземних мов”
Дніпровської міської ради;

Юріна Софія Сергіївна, учениця 10 класу Криворізької спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 71 Криворізької міської ради;

Убийконь Кристина Юріївна, учениця 11 класу Криворізької
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 71 Криворізької міської ради

Математика
Гондза Віолєтта Михайлівна, учениця 7 класу комунального закладу освіти 

“Навчально-виховний комплекс № 100 “загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ 
ступенів -  ліцей” Дніпровської міської ради;



Бібер Мілєна Олександрівна, учениця 7 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 19” Дніпровської міської ради;

Говорунов Ілля Ярославович, учень 7 класу комунального закладу освіти 
“Навчально-виховний комплекс № 100 “загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ 
ступенів -  ліцей” Дніпровської міської ради;

Дронов Даніїл В ’ячеславович, учень 7 класу комунального закладу освіти 
“Навчально-виховний комплекс № 111 “спеціалізована школа -  дошкільний 
навчальний заклад” Дніпровської міської ради;

Єгоров Максим Антонович, учень 8 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Писаревський Захар Михайлович, учень 8 класу комунального закладу 
“Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна” Кам’янської міської ради;

Гулега Нікіта Ігорович, учень 8 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Г ечу Іван Васильович, учень 9 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа № 69” Дніпровської міської ради;

Спиридонов Іван Андрійович, учень 9 класу Криворізької гімназії № 95 
Криворізької міської ради;

Семиволос Євгеній Артемович, учень 9 класу комунального закладу освіти 
“Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю”;

Заєць Микола Миколайович, учень 10 класу Криворізького Центрально- 
Міського ліцею Криворізької міської ради;

Костенко Роман Тарасович, учень 10 класу комунального закладу освіти 
“Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю”;

Перекопський Михайло Андрійович, учень 10 класу комунального закладу 
освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Кравчук Іван Андрійович, учень 11 класу Марганецької спеціалізованої 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 з поглибленим вивченням окремих 
предметів Марганецької міської ради;

Сафонов Нікіта Олександрович, учень 11 класу комунального закладу 
освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного 
профілю”

Мова іврит та єврейська література
Балабинська Карина, учениця 9 класу комунального закладу освіти 

“Навчально-виховний комплекс № 144 “спеціалізована школа з поглибленим 
вивченням івриту, історії єврейського народу, єврейських традицій -  дошкільний 
навчальний заклад (дитячий садок)” Дніпровської міської ради;

Стамблер Мушка, учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Навчально-виховний комплекс № 144 “спеціалізована школа з поглибленим 
вивченням івриту, історії єврейського народу, єврейських традицій -  дошкільний 
навчальний заклад (дитячий садок)” Дніпровської міської ради;

Келерман Нехама Діна, учениця 11 класу комунального закладу освіти 
“Навчально-виховний комплекс № 144 “спеціалізована школа з поглибленим
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вивченням івриту, історії єврейського народу, єврейських традицій -  дошкільний 
навчальний заклад (дитячий садок)” Дніпровської міської ради

Німецька мова
Тяпкіна Софія Олексіївна, учениця 8 класу Криворізької спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 71 Криворізької міської ради;
Щербіна Гліб Геннадійович, учень 10 класу комунального закладу освіти 

“Спеціалізована середня загальноосвітня школа №53 з поглибленим вивченням 
німецької мови” Дніпровської міської ради;

Коряка Анна Вікторівна, учениця 11 класу Криворізької спеціалізованої 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20 з поглибленим вивченням німецької 
мови Криворізької міської ради

Польська мова та література
Ковальчук Аліна Андріївна, учениця 9 класу комунального закладу 

“Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4”;
Сафонова Інеса Олександрівна, учениця 11 класу комунального закладу 

“Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4”

Правознавство
Мусіяк Рада Геннадіївна, учениця 9 класу комунального закладу 

“Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа № 5 І-ІІІ ступенів” 
Верхньодніпровської міської ради;

Ткаліч Катерина Костянтинівна, учениця 9 класу комунального закладу 
освіти “Спеціалізована школа № 13” Дніпровської міської ради;

Чорна Марія Костянтинівна, учениця 9 класу комунального закладу 
“Нікопольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5”;

Сіда Юлія Анатоліївна, учениця 10 класу середньої загальноосвітньої 
школи № 18 -  загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів 
(м. Новомосковськ);

Шевченко Євген Русланович, учень 10 класу Криворізької гімназії № 127 
Криворізької міської ради;

Герасимов Тарас Олександрович, учень 11 класу комунального закладу 
“Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Тернівської міської ради”;

Муренко Анастасія Володимирівна, учениця 11 класу комунального закладу 
“Нікопольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5”

Російська мова та література
Низова Анна Сергіївна, учениця 9 класу комунального закладу освіти 

“Навчально-виховний комплекс № 99 “багатопрофільна гімназія -  школа I 
ступеня -  дошкільний навчальний заклад” Дніпровської міської ради;

Лобода Юлія Олександрівна, учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Гімназія № 1” Дніпровської міської ради;

Гичко Марія Олександрівна, учениця 11 класу Криворізької 
загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим 
вивченням іноземних мов Криворізької міської ради;



Пілюсова Анастасія Володимирівна, учениця 11 класу Петропавлівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 з професійним навчанням 
Петропавлівської районної ради

Трудове навчання (технології)
Єрофеєнко Крістіна Олексіївна, учениця 9 класу Марганецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Марганецької міської ради;
Крупеня Марк Валентинович, учень 9 класу Криворізької гімназії № 95 

Криворізької міської ради;
Лєпєхов Олександр Дмитрович, учень 9 класу комунального закладу 

“Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з класами вечірньої форми 
навчання № 4 Тернівської міської ради”;

Бутовський Дмитро Вікторович, учень 10 класу Криворізької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 94 Криворізької міської ради;

Карабут Катерина Дмитрівна, учениця 10 класу комунального закладу 
“Навчально-виховний комплекс “Загальноосвітній навчальний заклад -  
дошкільний навчальний заклад № 13” Кам’янської міської ради

Фізика
Гулега Нікіта Ігорович, учень 8 класу комунального закладу освіти 

“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Єгоров Максим Антонович, учень 8 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

П ’ятигорець Данило Дмитрович, учень 8 класу Криворізького Покровського 
ліцею Криворізької міської ради;

Словак Костянтин Романович, учень 9 класу Криворізького навчально- 
виховного комплексу № 129 “Гімназія -  ліцей академічного спрямування” 
Криворізької міської ради;

Уланов Віктор Сергійович, учень 9 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Халік Сергій Олександрович, учень 9 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Волков Андрій Олексійович, учень 10 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Карпусь Артур Дмитрович, учень 10 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Морозов Владислав Сергійович, учень 10 класу комунального закладу 
освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;
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Очкасов Михайло Олександрович, учень 10 класу комунального закладу 
освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Борисенко Єгор Олексійович, учень 11 класу Криворізького Покровського 
ліцею Криворізької міської ради;

Заіка Богдан Володимирович, учень 11 класу Криворізьської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 74 Криворізької міської ради;

Миронов Андрій Вадимович, учень 11 класу комунального закладу освіти 
“Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю”;

Політика Владислав Дмитрович, учень 11 класу комунального закладу 
освіти “Середня загальноосвітня школа № 89” Дніпровської міської ради

Французька мова
Ковальчук Ярослава Григорівна, учениця 9 класу комунального закладу 

освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 126 з поглибленим 
вивченням французької мови” Дніпровської міської ради;

Павлова Стефанія Олександрівна, учениця 10 класу комунального закладу 
освіти “Середня загальноосвітня школа № 81” Дніпровської міської ради;

Віскунов Максим Андрійович, учень 11класу комунального закладу освіти 
“Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 126 з поглибленим вивченням 
французької мови” Дніпровської міської ради

Хімія
Спицький Ярослав Олексійович, учень 8 класу комунального закладу освіти 

“Середній загальноосвітній навчальний заклад № 76” Дніпровської міської ради;
Варакута Артем Миколайович, учень 9 класу комунального закладу освіти 

“Дніпровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю”;
Ігнатов Максим Юрійович, учень 9 класу Криворізької загальноосвітньої 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням іноземних 
мов Криворізької міської ради;

Кайдаш Олег Ігорович, учень 9 класу комунального закладу “Нікопольська 
спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів № 26”;

Коваленко Єгор Ігорович, учень 9 класу комунального закладу освіти 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради;

Розуменко Владислав Юрійович, учень 9 класу комунального закладу 
“Нікопольська спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів 
№ 26”;

Демченко Ілля Сергійович, учень 10 класу комунального закладу освіти 
“Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат “Дніпро”;

Драницька Серафіма Володимирівна, учениця 10 класу комунального 
закладу освіти “Святовасилівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Святовасилівської сільської ради Солонянського району”;

Криворучко Тимофій Дмитрович, учень 10 класу комунального закладу 
“Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна” Кам’янської міської ради;

Кущ Юлія Вікторівна, учениця 10 класу Криворізької загальноосвітньої 
школи І - ІІІ ступенів № 110 Криворізької міської ради;
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Криворучко Марія Сергіївна, учениця 11 класу комунального закладу освіти 
“Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат “Дніпро”;

Кривохіна Маргарита Борисівна, учениця 11 класу комунального закладу 
загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів Жовтоводський ліцей;

Сорокін Микита Денисович, учень 11 класу комунального закладу освіти 
“Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат “Дніпро”



ДИПЛОМИ ІІ СТУПЕНЯ

Українська мова та література
Ревенко Іван Максимович, учень 8 класу Криворізької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 79 Криворізької міської ради;
Сайко Катерина Андріївна, учениця 8 класу комунального закладу

“Навчально-виховне об’єднання “Ліцей нових інформаційних технологій -  
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів -  дошкільний навчальний 
заклад” Кам’янської міської ради;

Черниш Єлизавета Віталіївна, учениця 8 класу комунального закладу 
“Загальноосвітній ліцей м. Покров”;

Шатов Владислав Андрійович, учень 8 класу Великоолександрівського 
навчально-виховного комплексу “загальноосвітній навчальний заклад -
дошкільний навчальний заклад” Васильківського району;

Воробйова Валерія Валеріївна, учениця 9 класу середньої загальноосвітньої 
школи № 18 -  загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів 
(м. Новомосковськ);

Горобець Дар’я Дмитрівна, учениця 9 класу комунального закладу освіти 
“Україно-Американський ліцей” Дніпровської міської ради;

Демченко Віктор Федорович, учень 9 класу Криворізької педагогічної 
гімназії Криворізької міської ради;

Ковальчук Аліна Андріївна, учениця 9 класу комунального закладу
“Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4”;

Суперека Софія Русланівна, учениця 9 класу комунального закладу
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів “Перспектива” Жовтоводської міської 
ради;

Борис Дар’я Святославівна, учениця 10 класу Криворізького навчально- 
виховного комплексу № 35 “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -  
багатопрофільний ліцей “Імпульс” Криворізької міської ради;

Зайченко Аліна Віталіївна, учениця 10 класу середньої загальноосвітньої 
школи № 6 -  загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів 
(м. Новомосковськ);

Михайлова Катерина Олексіївна, учениця 10 класу комунального закладу 
освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з поглибленим 
вивченням іноземної мови” Дніпровської міської ради;

Ревун Олександра Сергіївна, учениця 10 класу Криворізької педагогічної 
гімназії Криворізької міської ради;

Шумило Вікторія Євгенівна, учениця 10 класу Криворізької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 62 Криворізької міської ради;

Гончаренко Марія Євгенівна, учениця 11 класу комунального закладу 
“Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня -  
колегіум № 16” Кам’янської міської ради;

Кузнєцова Катерина Вікторівна, учениця 11 класу Криворізької 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 118 Криворізької міської ради;

Маркевич Єлизавета Романівна, учениця 11 класу Криворізької 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 118 Криворізької міської ради;
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Палій Інна Валентинівна, учениця 11 класу комунального закладу 
“Г аннівський навчально-виховний комплекс “Середня загальноосвітня школа -  
дошкільний навчальний заклад” Верхньодніпровської районної ради;

Фатющенко Влада Русланівна, учениця 11 класу Криворізької педагогічної 
гімназії Криворізької міської ради

Історія
Галич Богдан Олександрович, учень 8 класу комунального закладу освіти 

навчально-виховного комплексу № 61 “Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ 
ступенів -  техніко-економічний ліцей” Дніпровської міської ради;

Іщенко Кіра Віталіївна, учениця 8 класу комунального закладу “Тернівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 Тернівської міської ради”;

Шубін Максим Валерійович, учень 8 класу комунального закладу 
“Нікопольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5”;

Борзов Іван Степанович, учень 9 класу комунального закладу освіти 
“Навчально-виховний комплекс № 12 “загальноосвітній навчальний заклад І 
ступеня -  гімназія” Дніпровської міської ради;

Бутко Олександр Володимирович, учень 9 класу комунального закладу 
освіти “Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат “Дніпро”;

Кириченко Михайло Вікторович, учень 9 класу Орлівщинської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новомосковської районної ради;

Мокляк Владислав Миколайович, учень 9 класу Синельниківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Синельниківської міської ради;

Моня Ніна В ’ячеславівна, учениця 9 класу комунального закладу освіти 
навчально-виховного комплексу “Олександропільська середня загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів -  дошкільний навчальний заклад Солонянської районної 
ради”

Сверидюк Ельвіра Олегівна, учениця 9 класу комунального закладу 
“Середня загальноосвітня школа № 9 м. Покров”;

Горбонос Андрій Андрійович, учень 10 класу комунального навчального 
закладу “Хіміко -  екологічний ліцей” Дніпровської міської ради;

Заворотній Гліб Дмитрович, учень 10 класу комунального закладу загальної 
середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів гуманітарна гімназія імені Лесі Українки 
Жовтоводської міської ради;

Кривцова Влада Віталіївна, учениця 10 класу комунального закладу 
загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів гуманітарна гімназія імені Лесі 
Українки Жовтоводської міської ради;

Лобода Юлія Олександрівна, учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Гімназія № 1” Дніпровської міської ради;

Панкєєв Микола Сергійович, учень 10 класу комунального закладу 
“Нікопольський навчально-виховний комплекс І-ІІІ ступенів гімназія № 15”;

Терентьєв Артур Олександрович, учень 10 класу Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Павлоградської міської ради;

Шевченко Євген Русланович, учень 10 класу Криворізької гімназії № 127 
Криворізької міської ради;

Вірко Дар’я Олександрівна, учениця 11 класу Криворізької педагогічної 
гімназії Криворізької міської ради;



Зелений Данило Вікторович, учень 11 класу комунального закладу 
“Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа № 5 І-ІІІ ступенів” 
Верхньодніпровської міської ради;

Золотуха Павло Ігорович, учень 11 класу Павлоградського міського ліцею 
Павлоградської міської ради;

Ковальов Михайло Сергійович, учень 11 класу комунального закладу 
“Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна” Кам’янської міської ради;

Крамаренко Дмитро Андрійович, учень 11 класу Криворізької гімназії № 49 
Криворізької міської ради;

Новак Дмитро Євгенович, учень 11 класу Першотравенської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3;

Солонько Богдан Олександрович, учень 11 класу середньої
загальноосвітньої школи № 6 -  загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ 
ступенів (м. Новомосковськ);

Тарасенко Владислав В ’ячеславович, учень 11 класу комунального закладу 
освіти “Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді”

Англійська мова
Єфремова Єлизавета Андріївна, учениця 9 класу комунального закладу 

освіти “Українсько-Американський ліцей” Дніпровської міської ради;
Захарова Дар’я Олександрівна, учениця 9 класу комунального закладу 

освіти “Середня загальноосвітня школа № 132” Дніпровської міської ради;
Іщенко Вероніка Олександрівна, учениця 9 класу комунального закладу 

освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 7 з поглибленим 
вивченням іноземних мов” Дніпровської міської ради;

М ’ясоїд Катерина Михайлівна, учениця 9 класу комунального закладу 
“Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня -  гімназія № 39” Кам’янської 
міської ради;

Нетреба-Шумлянський Андрій Степанович, учень 9 класу Криворізького 
навчально-виховний комплексу № 35 “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -  
багатопрофільний ліцей “Імпульс” Криворізької міської ради;

Половинка Юлія Тарасівна, учениця 9 класу комунального закладу освіти 
“Українсько-Американський ліцей” Дніпровської міської ради;

Симоненко Владислав Вікторович, учень 9 класу Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Павлоградської міської ради;

Шахворостова Олена Олексіївна, учениця 9 класу загальноосвітньої школи 
ступінь І-ІІІ навчально-виховний комплекс “Європейська гімназія” (м. Дніпро);

Бєтєва Ніколь Миколаївна, учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Українсько-Американський ліцей” Дніпровської міської ради;

Губарева Єлизавета Сергіївна, учениця 10 класу Криворізького навчально- 
виховного комплексу № 129 “Гімназія-ліцей академічного спрямування” 
Криворізької міської ради;

Завгородня Ірина В ’ячеславівна, учениця 10 класу комунального закладу 
“Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня -  
колегіум № 16” Кам’янської міської ради;
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Морочко Марко Олегович, учень 10 класу комунального закладу освіти 
“Навчально-виховний комплекс № 148 “Спеціалізована школа -  дошкільний 
навчальний заклад (ясла-садок) “Планета Щастя” Дніпровської міської ради;

Андрющенко Єкатерина Петрівна, учениця 11 класу комунального закладу 
освіти “Навчально-виховний комплекс № 148 “Спеціалізована школа -  
дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) “Планета Щастя” Дніпровської 
міської ради;

Безобразова Дар’я Олександрівна, учениця 11 класу Криворізької 
Тернівської гімназії Криворізької міської ради;

Калашник Ірина Романівна, учениця 11 класу комунального закладу освіти 
“Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з поглибленим вивченням 
іноземної мови” Дніпровської міської ради;

Комеко Анастасія Дмитрівна, учениця 11 класу комунального закладу 
освіти “Навчально-виховний комплекс№ 131” Дніпровської міської ради;

Литвин Валерія Олександрівна, учениця 11 класу комунального закладу 
“Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня -  
колегіум № 16” Кам’янської міської ради;

Манець Артем Юрійович, учень 11 класу Вільногірської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 5 Вільногірської міської ради;

Чучула Олександра Сергіївна, учениця 11 класу комунального закладу 
освіти “Українсько-Американський ліцей” Дніпровської міської ради

Астрономія
Понедільченко Ксенія В ’ячеславівна, учениця 8 класу комунального 

закладу освіти “Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при 
Університеті митної справи та фінансів” Дніпровської міської ради;

Аннаєв Данііл Дмитрович, учень 9 класу Криворізького Центрально- 
Міського ліцею Криворізької міської ради;

Іщенко Олександр Віталійович, учень 10 класу комунального закладу освіти 
“Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю”;

Левченко Анна Захарівна, учениця 10 класу Криворізького Покровського 
ліцею Криворізької міської ради;

Наєзжий Іван Васильович, учень 10 класу Криворізького навчально- 
виховного комплексу № 129 “Гімназія -  ліцей академічного спрямування” 
Криворізької міської ради;

Радзіон Володимир Миколайович, учень 10 класу Криворізького навчально- 
виховного комплексу № 129 “Гімназія -  ліцей академічного спрямування” 
Криворізької міської ради;

Резніченко Карина Юріївна, учениця 10 класу комунального закладу 
“Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна” Кам’янської міської ради;

Горб Нікіта Станіславович, учень 11 класу Криворізького навчально- 
виховного комплексу № 129 “Гімназія -  ліцей академічного спрямування” 
Криворізької міської ради;

Гусарова Крістіна Антонівна, учениця 11 класу комунального закладу 
освіти “Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті 
митної справи та фінансів” Дніпровської міської ради;
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Кузнєцова Ярослава Станіславівна, учениця 11 класу Криворізького 
Покровського ліцею Криворізької міської ради;

Чигрин Даніл Олегович, учень 11 класу комунального закладу “Технічний 
ліцей імені Анатолія Лигуна” Кам’янської міської ради;

Ярова Ірина Дмитрівна, учениця 11 класу комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа № 44” Кам’янської міської ради

Біологія
Заворотній Михайло В ’ячеславович, учень 8 класу комунального закладу 

освіти “Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна” Кам’янської міської ради;
Кравченко Анна Сергіївна, учениця 8 класу Криворізької педагогічної 

гімназії Криворізької міської ради;
Попова Поліна Вікторівна, учениця 8 класу комунального закладу освіти 

“Спеціалізована школа № 115” Дніпровської міської ради;
Хміль Богдан Олександрович, учень 8 класу “Загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів с. Південне” філії комунального опорного навчального закладу 
“Чкаловська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Чкаловської сільської ради 
Нікопольського району”;

Архипов Павло Дмитрович, учень 9 класу Павлоградської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 9 Павлоградської міської ради;

Гаврилов Даніл Олександрович, учень 9 класу комунального закладу 
“Середня загальноосвітня школа № 30” Кам’янської міської ради;

Гонсіровська Богдана Євгенівна, учениця 9 класу комунального закладу 
освіти “Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат “Дніпро”;

Рожок Сергій Валерійович, учень 9 класу комунального закладу 
“Вербківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” (Павлоградський район);

Циганкова Уляна Юріївна, учениця 9 класу Вільногірської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Вільногірської міської ради;

Яницький Данило Русланович, учень 9 класу комунального закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів “Перспектива” Жовтоводської міської 
ради;

Гойчук Мирослав Вікторович, учень 10 класу комунального закладу освіти 
“Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат “Дніпро”;

Громова Анастасія Олексіївна, учениця 10 класу комунального закладу 
“Навчально-виховне об’єднання “Ліцей нових інформаційних технологій -  
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів -  дошкільний навчальний 
заклад” Кам’янської міської ради;

Дорошенко Дарина Володимирівна, учениця 10 класу комунального закладу 
“Верхньодніпровська спеціалізована школа № 1 І-ІІІ ступенів з поглибленим 
вивченням іноземних мов” Верхньодніпровської міської ради;

Завгородня Ірина В ’ячеславівна, учениця 10 класу комунального закладу 
“Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня -  
колегіум № 16” Кам’янської міської ради;

Іщенко Олександр Віталійович, учень 10 класу комунального закладу освіти 
“Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті митної 
справи та фінансів” Дніпровської міської ради;
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Кавун Юлія Олександрівна, учениця 10 класу Синельниківської 
загальноосвітньої школи І—ІІІ ступенів № 4 Синельниківської міської ради;

Ковтун Альона Дмитрівна, учениця 10 класу середньої загальноосвітньої 
школи № 18 -  загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів 
(м. Новомосковськ);

Колбасін Максим Олександрович, учень 10 класу Криворізького навчально- 
виховного комплексу № 129 “Гімназія -  ліцей академічного спрямування” 
Криворізької міської ради;

Куліченко Андрій Олександрович, учень 10 класу Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 Павлоградської міської ради;

Лейченко Діана Олександрівна, учениця 10 класу комунального закладу 
освіти “Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді”;

Медведєва Надія Михайлівна, учениця 10 класу комунального закладу 
освіти “Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат “Дніпро”;

Сітарський Андрій Віталійович, учень 10 класу Павлоградського міського 
ліцею Павлоградської міської ради;

Ступак Альона Сергіївна, учениця 10 класу Олексіївської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Нікопольської районної ради;

Шевцова Ольга Вадимівна, учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат “Дніпро”;

Беркета Ксенія Олександрівна, учениця 11 класу комунального закладу 
освіти “Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді”;

Дика Катерина Андріївна, учениця 11 класу комунального закладу освіти 
“Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат “Дніпро”;

Журавель Олена Сергіївна, учениця 11 класу Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Павлоградської міської ради;

Кобець Олександр Миколайович, учень 11 класу районного комунального 
закладу освіти “Слав’янська середня загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів” 
(Межівський район);

Криворучко Марія Сергіївна, учениця 11 класу комунального закладу освіти 
“Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат “Дніпро”;

Кучерява Марина Борисівна, учениця 11 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5” Дніпровської міської ради;

Сарман Віктор Андрійович, учень 11 класу Почино-Софіївської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів -  дошкільного навчального закладу 
Магдалинівської районної ради;

Ткач Анастасія Григорівна, учениця 11 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 1” Дніпровської міської ради

Географія
Біленко Юлія Олегівна, учениця 8 класу комунального закладу “Середня 

загальноосвітня школа № 44” Кам’янської міської ради;
Варнавський Іван Геннадійович, учень 8 класу комунального закладу 

“Середня загальноосвітня школа № 44” Кам’янської міської ради;
П ’ятигорець Даниїл Дмитрович, учень 8 класу Криворізького Покровського 

ліцею Криворізької міської ради;
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Толочко Катерина Дмитрівна, учениця 8 класу комунального закладу 
“Нікопольська середня загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів № 24”;

Тяпкіна Софія Олексіївна, учениця 8 класу Криворізької спеціалізованої 
школи І—ІІІ ступенів № 71 Криворізької міської ради;

Черкашина Катерина Олександрівна, учениця 8 класу комунального закладу 
загальної середньої освіти І-Ш  ступенів № 3 Жовтоводської міської ради;

Архипов Яків Дмитрович, учень 9 класу Павлоградської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 9 Павлоградської міської ради;

Бурова Катерина Іванівна, учениця 9 класу комунального закладу освіти 
“Спеціалізована школа № 115” Дніпровської міської ради;

Грачов Олексій Сергійович, учень 9 класу комунального закладу освіти 
“Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті митної 
справи та фінансів” Дніпровської міської ради;

Карпов Дмитро Сергійович, учень 9 класу Криворізької загальноосвітньої 
школи І - ІІІ ступенів № 94 Криворізької міської ради;

Пєшко Марія Володимирівна, учениця 9 класу комунального закладу 
“Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20”;

Халімендиков Іван Володимирович, учень 9 класу комунального закладу 
“Підгородненська загальноосвітня школа № 2 І - ІІІ ступенів” Дніпровської 
районної ради;

Арсеменко Іванна Анатоліївна, учениця 10 класу комунального закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3 Жовтоводської міської ради;

Буденюк Євгеній Андрійович, учень 10 класу комунального закладу 
“Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа № 2 І-ІІІ ступенів” 
Верхньодніпровської міської ради;

Єрьомін Ярослав Олександрович, учень 10 класу комунального закладу 
освіти “Навчально-виховний комплекс № 57 “загальноосвітній навчальний 
заклад І ступеня -  гімназія” Дніпровської міської ради;

Кіструга Поліна Дмитрівна, учениця 10 класу комунального закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3 Жовтоводської міської ради;

Коркін Дмитро Сергійович, учень 10 класу комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа № 6 м. Покров”;

Коровін Даниїл Дмитрович, учень 10 класу середньої загальноосвітньої 
школи № 6 -  загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів 
(м. Новомосковськ);

Кочмар Євгеній Павлович, учень 10 класу комунального закладу освіти 
“Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю”;

Криницька Карина Миколаївна, учениця 10 класу Криворізького навчально- 
виховного комплексу № 81 “Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів -  ліцей” 
Криворізької міської ради;

Куц Олександра Ігорівна, учениця 10 класу Криворізької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 94 Криворізької міської ради;

Трофимчук Анна Володимирівна, учениця 10 класу комунального закладу 
освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Шишкіна Поліна Вікторівна, учениця 10 класу комунального закладу 
“Середня загальноосвітня школа № 44” Кам’янської міської ради;
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Бакум Антон Владиславович, учень 11 класу комунального закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3 Жовтоводської міської ради;

Боєв Дмитро Сергійович, учень 11 класу комунального закладу “Тернівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 Тернівської міської ради”;

Дешева Дар’я Сергіївна, учениця 11 класу комунального закладу загальної 
середньої освіти І - ІІІ ступенів № 3 Жовтоводської міської ради;

Золотарьов Георгій Ігорович, учень 11 класу комунального закладу 
“Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Тернівської міської ради”;

Крамаренко Дмитро Андрійович, учень 11 класу Криворізької гімназії № 49 
Криворізької міської ради;

Шевцов Андрій Вікторович, учень 11 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради

Екологія
Бєляєва Катерина Ігорівна, учениця 10 класу Марганецької гімназії 

Марганецької міської ради;
Вальцінгер Кирил Олександрович, учень 10 класу комунального закладу 

“Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна” Кам’янської міської ради;
Лісецька Марина Олегівна, учениця 10 класу Павлоградської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Павлоградської міської ради;
Мележик Олександра Олексіївна, учениця 10 класу комунального закладу 

освіти “Межівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1” Межівської 
селищної ради”, Українська філія І ступеня комунального закладу освіти 
“Межівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ” Межівської селищної 
ради”;

Мяло Ангеліна Олександрівна, учениця 10 класу комунального закладу 
“Горянівський навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів -  дошкільний навчальний заклад” Дніпровської районної ради;

Пелюх Олександр Іванович, учень 10 класу Криворізької педагогічної 
гімназії Криворізької міської ради;

Шаркун Єлизавета Олегівна, учениця 10 класу комунального закладу 
“Нікопольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5”;

Амєліна Олександра Олександрівна, учениця 11 класу комунального 
закладу освіти “Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при 
Університеті митної справи та фінансів” Дніпровської міської ради;

Гаріфуліна Софія Сергіївна, учениця 11 класу комунального закладу 
“Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20”;

Кирильченко Роман Олександрович, учень 11 класу комунального закладу 
“Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа № 5 І-ІІІ ступенів” 
Верхньодніпровської міської ради;

Мітлицька Світлана Павлівна, учениця 11 класу комунального закладу 
“Царичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Царичанської селищної 
ради;

Посунько Ольга Віталіївна, учениця 11 класу Синельниківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Синельниківської міської ради;
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Сіміоненко Ольга Андріївна, учениця 11 класу комунального закладу освіти 
“Навчально-виховний комплекс № 33” “Маріїнська багатопрофільна гімназія -  
загальноосвітній навчальний заклад І ступеня” Дніпровської міської ради

Економіка
Біла Катерина Володимирівна, учениця 9 класу комунального закладу 

освіти “Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті 
митної справи та фінансів” Дніпровської міської ради;

Самохатня Міліна Дмитрівна, учениця 10 класу комунального закладу 
освіти “Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті 
митної справи та фінансів” Дніпровської міської ради;

Витвицький Олександр Олександрович, учень 10 класу комунального 
закладу освіти “Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при 
Університеті митної справи та фінансів” Дніпровської міської ради;

Сторожко Катерина Валеріївна, учениця 11 класу комунального закладу
освіти “Спеціалізована школа № 67 еколого-економічного профілю”
Дніпровської міської ради;

Березенський Іван Олексійович, учень 11 класу Синельниківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Синельниківської міської ради;

Сайко Сабрина Анатоліївна, учениця 11 класу комунального закладу освіти 
“навчально-виховний комплекс № 100 “загальноосвітній навчальний заклад І - ІІІ 
ступенів -  ліцей” Дніпровської міської ради;

Костенко Софія Олександрівна, учениця 11 класу Криворізької
спеціалізованої школи № 9 з поглибленим вивченням економіки, права та
іноземних мов Криворізької міської ради;

Манець Артем Юрійович, учень 11 класу Вільногірської загальноосвітньої 
школи І - ІІІ ступенів № 5 Вільногірської міської ради;

Кустова Тетяна Михайлівна, учениця 11 класу комунального закладу 
“Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 Тернівської міської ради”

Інформатика
Писаревський Захар Михайлович, учень 8 класу комунального закладу 

“Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна ” Кам’янської міської ради;
Міщук Роман Андрійович, учень 9 класу комунального закладу освіти 

“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Словак Костянтин Романович, учень 9 класу Криворізького навчально- 
виховного комплексу № 129 “Гімназія -  ліцей академічного спрямування” 
Криворізької міської ради;

Федорець Вадим Олексійович, учень 9 класу комунального закладу освіти 
“Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю”;

Халік Сергій Олександрович, учень 9 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Арчаков Всеволод Костянтинович, учень 10 класу комунального закладу 
освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;
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Єрмаков Сергій Андрійович, учень 10 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Карпусь Артур Дмитрович, учень 10 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Наєзжий Іван Васильович, учень 10 класу Криворізького навчально- 
виховного комплексу № 129 “Гімназія -  ліцей академічного спрямування” 
Криворізької міської ради;

Сивошапка Ілля Олександрович, учень 10 класу комунального закладу 
освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного 
профілю”;

Буценко Сергій Юрійович, учень 11 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Горб Нікіта Станіславович, учень 11 класу Криворізького навчально- 
виховного комплексу № 129 “Гімназія -  ліцей академічного спрямування” 
Криворізької міської ради;

Єрмоленко Олександр Олегович, учень 11 класу комунального закладу 
освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного 
профілю”;

Коцько Кирило Олександрович, учень 11 класу комунального закладу 
освіти “Криворізький Центрально-Міський ліцей” Криворізької міської ради;

Флягін Владислав Костянтинович, учень 11 класу комунального закладу 
освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного 
профілю”

Інформаційні технології
Івашина Катерина Ігорівна, учениця 9 класу Вільногірської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Вільногірської міської ради;
Каюров Дмитро Володимирович, учень 9 класу комунального закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 8 Жовтоводської міської ради;
Лось Єлізавета Ігорівна, учениця 9 класу комунального закладу освіти 

“Навчально-виховний комплекс № 99 “Багатопрофільна гімназія -  школа І 
ступеня -  дошкільний навчальний заклад” Дніпровської міської ради;

Бойченко Ксенія Андріївна, учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю”;

Вінніченко Анастасія Володимирівна, учениця 10 класу комунального 
закладу освіти “Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при 
Університеті митної справи та фінансів” Дніпровської міської ради;

Данилов Олег Миколайович, учень 10 класу Криворізької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 130 Криворізької міської ради;

Довженко Роман Олександрович, учень 10 класу комунального закладу 
загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів Жовтоводський ліцей;

Новосьолова Аліна Олександрівна, учениця 11 класу комунального закладу 
освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;



Терещенко Дмитро Ігорович, учень 11 класу Тернівського професійного 
гірничого ліцею Тернівської міської ради;

Тюріна Олександра Станіславівна, учениця 11 класу комунального закладу 
освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради

Іспанська мова
Чернопищенко Софія Юріївна, учениця 9 класу Криворізької 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 71 Криворізької міської ради;
Останіна Вероніка Сергіївна, учениця 10 класу Криворізької спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 71 Криворізької міської ради;
Дятлова Анна Миколаївна, учениця 11 класу Криворізької спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 71 Криворізької міської ради;
Шум Тимофій Костянтинович, учень 11 класу Криворізької спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 71 Криворізької міської ради

Математика
Братусь Кирило Павлович, учень 7 класу комунального закладу 

“Навчально-виховне об’єднання “Ліцей нових інформаційних технологій -  
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів -  дошкільний навчальний 
заклад” Кам’янської міської ради;

Кузін Олег Олександрович, учень 7 класу комунального закладу 
“Нікопольська спеціалізована природничо -  математична школа І-ІІІ ступенів 
№ 26”;

Кузнєцова Вікторія Євгенівна, учениця 7 класу комунального закладу 
освіти “Спеціалізована школа № 13” Дніпровської міської ради;

Лось Олександра Анатоліївна, учениця 7 класу Криворізького навчально- 
виховного комплексу № 35 “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -  
багатопрофільний ліцей “Імпульс” Криворізької міської ради;

Місюра Меланія Вікторівна, учениця 7 класу комунального закладу 
“Нікопольська спеціалізована природничо -  математична школа І-ІІІ ступенів 
№ 26”;

Пацкун Володимир Станіславович, учень 7 класу комунального закладу 
освіти “Спеціалізована школа № 13” Дніпровської міської ради;

Пустовий Кирил Євгенович, учень 7 класу комунального закладу 
“Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа № 2 І-ІІІ ступенів” 
Верхньодніпровської міської ради;

Волошина Алісія Дмитрівна, учениця 8 класу Павлоградської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Павлоградської міської ради;

Кодола Михайло Сергійович, учень 8 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Козачук Анна Сергіївна, учениця 8 класу Криворізького Центрально - 
Міського ліцею Криворізької міської ради;

Котвинська Аліса Віталіївна, учениця 8 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;
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Левицький Герман Олегович, учень 8 класу комунального закладу освіти 
“Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю”;

Петєліна Тамара Євгенівна, учениця 8 класу Криворізького Центрально- 
Міського ліцею Криворізької міської ради;

Подкопаєва Дар’я Костянтинівна, учениця 8 класу Криворізької гімназії 
№ 95 Криворізької міської ради;

Тесля Олена Сергіївна, учениця 8 класу комунального закладу освіти 
“Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті митної 
справи та фінансів” Дніпровської міської ради;

Ковров Владислав Ігорович, учень 9 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Рисаков Богдан Максимович, учень 9 класу комунального закладу освіти 
“Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю”;

Словак Костянтин Романович, учень 9 класу Криворізького навчально- 
виховного комплексу № 129 “Гімназія -  ліцей академічного спрямування” 
Криворізької міської ради;

Уланов Віктор Сергійович, учень 9 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Халік Сергій Олександрович, учень 9 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Цимбал Богдан Юрійович, учень 9 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Арчаков Всеволод Костянтинович, учень 10 класу комунального закладу 
освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Болотов Всеволод Володимирович, учень 10 класу комунального закладу 
освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного 
профілю”;

Дейко Олексій Сергійович, учень 10 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Литвин Андрій Андрійович, учень 10 класу комунального закладу освіти 
“Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю”;

Мандровний Іван Віталійович, учень 10 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Постоєнко Євген Владиславович, учень 10 класу комунального закладу 
освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного 
профілю”;

Сивошапка Ілля Олександрович, учень 10 класу комунального закладу 
освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного 
профілю”;



Волков Гліб Юрійович, учень 11 класу комунального закладу освіти 
“Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю”;

Воротинцева Марія Євгенівна, учениця 11 класу комунального закладу 
освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного 
профілю”;

Головень Євгеній Олександрович, учень 11 класу комунального закладу 
освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного 
профілю”;

Зелікман Борис Владиславович, учень 11 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Плескач Михайло Тарасович, учень 11 класу Криворізької гімназії № 49 
Криворізької міської ради;

Флягін Владислав Костянтинович, учень 11 класу комунального закладу 
освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного 
профілю”;

Фоменко Олег Володимирович, учень 11 класу комунального закладу освіти 
“Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю”

Мова іврит та єврейська література
Альтман Аелет, учениця 9 класу комунального закладу освіти “Навчально- 

виховний комплекс № 144 “спеціалізована школа з поглибленим вивченням 
івриту, історії єврейського народу, єврейських традицій -  дошкільний 
навчальний заклад (дитячий садок)” Дніпровської міської ради;

Казакова Сара, учениця 10 класу комунального закладу освіти “Навчально- 
виховний комплекс № 144 “спеціалізована школа з поглибленим вивченням 
івриту, історії єврейського народу, єврейських традицій -  дошкільний 
навчальний заклад (дитячий садок)” Дніпровської міської ради;

Любарська Хана, учениця 11 класу комунального закладу освіти 
“Навчально-виховний комплекс № 144 “спеціалізована школа з поглибленим 
вивченням івриту, історії єврейського народу, єврейських традицій -  дошкільний 
навчальний заклад (дитячий садок)” Дніпровської міської ради

Німецька мова
Романів Софія Андріївна, учениця 9 класу Криворізької спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20 з поглибленим вивченням німецької 
мови Криворізької міської ради;

Соколова Єлизавета Євгеніївна, учениця 9 класу Криворізького навчально- 
виховного комплексу № 129 “Гімназія -  ліцей академічного спрямування” 
Криворізької міської ради;

Кучер Дар’я Юріївна, учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 53 з поглибленим вивченням 
німецької мови” Дніпровської міської ради;

Самойленко Анна Дмитрівна, учениця 10 класу комунального закладу 
освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 53 з поглибленим 
вивченням німецької мови” Дніпровської міської ради;



Іванова Карина Євгенівна, учениця 11 класу комунального закладу освіти 
“Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 53 з поглибленим вивченням 
німецької мови” Дніпровської міської ради

Польська мова та література
Варваров Олексій Віталійович, учень 10 класу комунального закладу 

“Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4”;
Адамова Вікторія Юріївна, учениця 11 класу комунального закладу 

“Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4”

Правознавство
Білоножко Даніїл Андрійович, учень 9 класу Криворізької гімназії № 127 

Криворізької міської ради;
Івашина Катерина Ігорівна, учениця 9 класу Вільногірської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Вільногірської міської ради;
Кожеурова Марія Павлівна, учениця 9 класу Павлоградської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Павлоградської міської ради;
Плакідін Сергій Олексійович, учень 9 класу Криворізької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 97 Криворізької міської ради;
Ткач Георгій Олександрович, учень 9 класу комунального закладу

“Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Тернівської міської ради”;
Філіппова Анастасія Юріївна, учениця 9 класу комунального закладу освіти 

“Володимирівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Межівської селищної 
ради;

Цапля Богдан Олексійович, учень 9 класу комунального закладу загальної 
середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів гуманітарна гімназія імені Лесі Українки 
Жовтоводської міської ради;

Бабич Поліна Анатоліївна, учениця 10 класу комунального закладу
“Середня загальноосвітня школа № 44” Кам’янської міської ради;

Кривцова Влада Віталіївна, учениця 10 класу комунального закладу
загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів гуманітарна гімназія імені Лесі
Українки Жовтоводської міської ради;

Мінтій Оксана Олександрівна, учениця 10 класу комунального закладу 
“Нікопольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5”;

Цибульська Олександра Вадимівна, учениця 10 класу комунального закладу 
“Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна” Кам’янської міської ради;

Кузьменко Валерія Борисівна, учениця 11 класу комунального закладу 
освіти “Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті 
митної справи та фінансів” Дніпровської міської ради;

Никоненко Кароліна Юріївна, учениця 11 класу Синельниківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Синельниківської міської ради;

Новак Дмитро Євгенович, учень 11 класу Першотравенської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3
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Російська мова та література
Бондаренко Діана Вікторівна, учениця 9 класу Криворізького навчально- 

виховного комплексу № 35 “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -  
багатопрофільний ліцей “Імпульс” Криворізької міської ради;

Бубнова Софія Владиславівна, учениця 9 класу комунального закладу 
освіти “Навчально-виховний комплекс № 99 “багатопрофільна гімназія -  школа 
І ступеня -  дошкільний навчальний заклад” Дніпровської міської ради;

Г олубнича Дар’я Ярославівна, учениця 9 класу Криворізького навчально- 
виховного комплексу № 35 “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -  
багатопрофільний ліцей “Імпульс” Криворізької міської ради;

Коведа Діана Володимирівна, учениця 9 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 26” Дніпровської міської ради;

Роль Олександра Романівна, учениця 9 класу Криворізької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 62 Криворізької міської ради;

Скубицька Поліна Дмитрівна, учениця 9 класу комунального закладу 
“Слобожанський навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів -  Центр позашкільної освіти 
Слобожанської селищної ради”;

Ведміцька Дарина Василівна, учениця 10 класу комунального закладу 
“Широківська школа № 2 загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Широківської 
селищної ради” (Широківський район);

Заріцка Діна Анатоліївна, учениця 10 класу комунального закладу загальної 
середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів гуманітарна гімназія імені Лесі Українки 
Жовтоводської міської ради;

Овечкіна Катерина Сергіївна, учениця 10 класу комунального закладу 
освіти “Гімназія № 1” Дніпровської міської ради;

Огла Маргарита Валеріївна, учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Навчально-виховний комплекс № 131” Дніпровської міської ради;

Савінова Анастасія Євгенівна, учениця 10 класу комунального закладу 
освіти “Середня загальноосвітня школа № 133” Дніпровської міської ради;

Ємельянова Анна Петрівна, учениця 11 класу комунального закладу освіти 
“Спеціалізована багатопрофільна школа № 23 з поглибленим вивченням 
англійської мови” Дніпровської міської ради;

Журавель Олена Сергіївна, учениця 11 класу Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Павлоградської міської ради;

Зайцева Ольга Андріївна, учениця 11 класу комунального закладу загальної 
середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів гуманітарна гімназія імені Лесі Українки 
Жовтоводської міської ради;

Калашнік Ірина Романівна, учениця 11 класу комунального закладу освіти 
“Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з поглибленим вивченням 
іноземної мови” Дніпровської міської ради;

Сотник Катерина Андріївна, учениця 11 класу Криворізької спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 71 Криворізької міської ради;

Черкасова Марія Максимівна, учениця 11 класу Павлоградського 
навчально-виховного комплексу “Загальноосвітній навчальний заклад -  
дошкільний навчальний заклад № 2” Павлоградської міської ради



Трудове навчання (технології)
Дірінг Анастасія Олексіївна, учениця 9 класу комунального закладу 

“Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Тернівської міської ради”;
Лисяк Анастасія Вадимівна, учениця 9 класу Криворізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 32 Криворізької міської ради;
Микулянич Владислав Сергійович, учень 9 класу комунального закладу 

“Богданівська опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” (Павлоградський 
район);

Фандєєв Богдан Юрійович, учень 9 класу Криничанського закладу загальної 
середньої освіти І-ІІ ступенів Солонянської районної ради;

Юрченко Владислав Олексійович, учень 9 класу комунального закладу 
освіти “Іванівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Межівської селищної 
ради;

Чепурко Євгенія Олександрівна, учениця 10 класу комунального закладу 
освіти “Середня загальноосвітня школа № 52” Дніпровської міської ради;

Бардашов Дмитро Олександрович, учень 11 класу комунального закладу 
“Новопільський навчально-виховний комплекс (загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів -  дошкільний навчальний заклад)” Криворізької районної ради;

Лукашева Вікторія Сергіївна, учениця 11 класу комунального закладу 
“Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 Тернівської міської ради”;

Мульганов Михайло Юрійович, учень 11 класу комунального закладу 
“Новопільський навчально-виховний комплекс (загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів -  дошкільний навчальний заклад)” Криворізької районної ради;

Хімчак Максим Валерійович, учень 11 класу Криворізької гімназії № 91 
Криворізької міської ради;

Шкільнюк Кристина Вікторівна, учениця 11 класу Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 Павлоградської міської ради

Фізика
Бриль Михайло Володимирович, учень 8 класу комунального закладу освіти 

“Середня загальноосвітня школа № 78” Дніпровської міської ради;
Заворотній Михайло В ’ячеславович, учень 8 класу комунального закладу 

“Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна” Кам’янської міської ради;
Мамедов Артем Іванович, учень 8 класу комунального закладу освіти 

“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Муха Дмитро Олександрович, учень 8 класу Криворізького навчально- 
виховного комплексу № 129 “Гімназія -  ліцей академічного спрямування” 
Криворізької міської ради;

Радигін Єгор Максимович, учень 8 класу Криворізького Покровського 
ліцею Криворізької міської ради;

Рудик Михайло Іванович, учень 8 класу комунального закладу “Технічний 
ліцей імені Анатолія Лигуна” Кам’янської міської ради;

Усякий Єгор Андрійович, учень 8 класу Великоолександрівського 
навчально-виховного комплексу “загальноосвітній навчальний заклад -  
дошкільний навчальний заклад” Васильківського району;
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Швайка Данило Євгенійович, учень 8 класу комунального закладу 
“Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13”;

Г ечу Іван Васильович, учень 9 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа № 69” Дніпровської міської ради;

Кисельов Артем Сергійович, учень 9 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Ковров Владислав Ігорович, учень 9 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Міщук Роман Андрійович, учень 9 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Сидора В ’ячеслав Віталійович, учень 9 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Цимбал Богдан Юрійович, учень 9 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Болотов Всеволод Володимирович, учень 10 класу комунального закладу 
освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного 
профілю”;

Вергелюк Олександр Андрійович, учень 10 класу комунального закладу 
освіти “Гімназія № 3” Дніпровської міської ради;

Киричик Олександра Романівна, учениця 10 класу Криворізького 
Покровського ліцею Криворізької міської ради;

Наєзжий Іван Васильович, учень 10 класу Криворізького навчально- 
виховного комплексу № 129 “Гімназія -  ліцей академічного спрямування” 
Криворізької міської ради;

Перекопський Михайло Андрійович, учень 10 класу комунального закладу 
освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Прохорчук Дмитро Сергійович, учень 10 класу Криворізької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 123 Криворізької міської ради;

Редькіна Валерія Артурівна, учениця 10 класу комунального закладу 
“Нікопольська спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів 
№ 26”;

Супрун Уляна Олександрівна, учениця 10 класу Криворізької Центрально- 
Міської гімназії Криворізької міської ради;

Трень Артем Сергійович, учень 10 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Величко Ірина Євгенівна, учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;



Горб Нікіта Станіславович, учень 11 класу Криворізького навчально- 
виховного комплексу № 129 “Гімназія -  ліцей академічного спрямування” 
Криворізької міської ради;

Карпусь Дмитро Олександрович, учень 11 класу комунального закладу 
освіти “Маломихайлівський навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів -  дошкільний навчальний заклад” імені І. Г. Скакуна 
Маломихайлівської сільської ради Покровського району;

Плескач Михайло Тарасович, учень 11 класу Криворізької гімназії № 49 
Криворізької міської ради;

Побєдімська Соня Ігорівна, учень 11 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Фролова Анастасія Андріївна, учениця 11 класу комунального закладу 
освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного 
профілю”

Французька мова
Боголюбова Анастасія Владиславівна, учениця 9 класу комунального 

закладу “Олександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Дніпровської 
районної ради;

Кузьменчук Віра Павлівна, учениця 9 класу комунального закладу освіти 
“Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 126 з поглибленим вивченням 
французької мови” Дніпровської міської ради;

Морозова Ксенія Владиславівна, учениця 10 класу комунального закладу 
освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 126 з поглибленим 
вивченням французької мови” Дніпровської міської ради;

Менчук Арина Ігорівна, учениця 11 класу комунального закладу 
“Нікопольська спеціалізована природничо-математична школа І-ІІ ступенів 
№ 26”

Хімія
Баранник Ольга Віталіївна, учениця 8 класу комунального закладу 

“Слобожанський навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів -  Центр позашкільної освіти 
Слобожанської селищної ради”;

Кулик Анна Денисівна, учениця 8 класу комунального закладу 
“Нікопольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5”;

Мосунова Олександра Олексіївна, учениця 8 класу комунального закладу 
“Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з класами вечірньої форми 
навчання № 4 Тернівської міської ради”;

Патока Марія Григорівна, учениця 8 класу Синельниківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Синельниківської міської ради;

Рубець Єлизавета Олексіївна, учениця 8 класу комунального закладу 
“Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6”;

Тяпкіна Софія Олексіївна, учениця 8 класу Криворізької спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 71 Криворізької міської ради;



Усенко Артем Денисович, учень 8 класу комунального закладу 
“Нікопольська спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів 
№ 26”;

Андрусевич Ілля Дмитрович, учень 9 класу Криворізької Центрально- 
Міської гімназії Криворізької міської ради;

Воропаєв Владислав Олексійович, учень 9 класу комунального закладу 
“Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Тернівської міської ради”;

Івашина Катерина Ігорівна, учениця 9 класу Вільногірської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Вільногірської міської ради;

Марущак Артем Сергійович, учень 9 класу Криворізької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 94 Криворізької міської ради;

Пєшко Марія Володимирівна, учениця 9 класу комунального закладу 
“Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20”;

Бугайчук Ірина Сергіївна, учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради;

Вальцінгер Кирило Олександрович, учень 10 класу комунального закладу 
“Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна” Кам’янської міської ради;

Волкова Людмила Денисівна, учениця 10 класу комунального закладу 
освіти “Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат “Дніпро”;

Довженко Роман Олександрович, учень 10 класу комунального закладу 
загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів Жовтоводський ліцей;

Загляда Роман Романович, учень 10 класу комунального закладу 
“Дніпровська середня загальноосвітня багатопрофільна школа І-ІІІ ступенів” 
Верхньодніпровської районної ради;

Прохорчук Дмитро Сергійович, учень 10 класу Криворізької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 123 Криворізької міської ради;

Сьомін Михайло Павлович, учень 10 класу комунального закладу освіти 
“Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат “Дніпро”;

Боярський Богдан Олегович, учень 11 класу комунального закладу 
“Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19”;

Старовойт Микита Романович, учень 11 класу Криворізького природничо- 
наукового ліцею Криворізької міської ради;

Тарасенко Андрій Костянтинович, учень 11 класу Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Павлоградської міської ради;

Твердохліб Богдан Ігорович, учень 11 класу комунального закладу освіти 
“Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат “Дніпро”;

Уралбаєва Катерина Муратівна, учениця 11 класу комунального закладу 
освіти “Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат “Дніпро”
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ДИПЛОМИ ІІІ СТУПЕНЯ

Українська мова та література
Базан Г анна Віталіївна, учениця 8 класу комунального закладу 

“Миколаївська загальноосвітня школа № 2 І-ІІІ ступенів” Дніпровської районної 
ради;

Демченко Валерія Романівна, учениця 8 класу Губиниського закладу 
загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 1 Новомосковської районної ради;

Заболотний Максим Олександрович, учень 8 класу Синельниківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Синельниківської міської ради;

Кавунова Єлизавета Віталіївна, учениця 8 класу комунального закладу 
“Слобожанський навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів -  Центр позашкільної освіти 
Слобожанської селищної ради”;

Лук’яненко Дана Геннадіївна, учениця 8 класу Криворізької педагогічної 
гімназії Криворізької міської ради;

Ямко Юлія Сергіївна, учениця 8 класу Криворізької гімназії № 49 
Криворізької міської ради;

Біла Анастасія Валеріївна, учениця 9 класу П ’ятихатської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 1 П ’ятихатської районної ради;

Болгова Євгенія Андріївна, учениця 9 класу Синельниківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Синельниківської міської ради;

Лялька Ольга Олександрівна, учениця 9 класу Губиниського закладу 
загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 1 Новомосковської районної ради;

Машарова Дар’я Юріївна, учениця 9 класу комунального навчального 
закладу “Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради;

Нетреба-Шумлянський Андрій Степанович, учень 9 класу Криворізького 
навчально-виховного комплексу № 35 “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -  
багатопрофільний ліцей “Імпульс” Криворізької міської ради;

Погорєлова Анастасія Святославівна, учениця 9 класу комунального 
закладу “Середня загальноосвітня школа № 9 м. Покров”;

Толстяк Маргарита Сергіївна, учениця 9 класу Криворізької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26 Криворізької міської ради;

Абедіна Мар’я Сергіївна, учениця 10 класу Преображенського навчально- 
виховного комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -  дошкільний 
навчальний заклад” Томаківської селищної ради;

Антонова Дарина Андріївна, учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Спеціалізована школа № 7 з поглибленим вивченням іноземних мов” 
Дніпровської міської ради;

Гамазинська Лілія Юріївна, учениця 10 класу комунального закладу 
“Навчально-виховний комплекс “Гімназія № 11 -  спеціалізована школа з 
поглибленим вивченням іноземних мов I ступеня -  дошкільний навчальний 
заклад “Еврика” Кам’янської міської ради;

Курдуп Катерина Сергіївна, учениця 10 класу комунального закладу 
загальної середньої освіти “Кам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Червоногригорівської селищної ради” Нікопольського району;
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Мавроді Софія Олександрівна, учениця 10 класу комунального закладу 
загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів Жовтоводський ліцей;

Нечай Марія Андріївна, учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді”;

Поскрьобишева Валерія Юріївна, учениця 10 класу комунального закладу 
“Криничанська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1”
(Криничанський район);

Сергієнко Софія Юріївна, учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті митної 
справи та фінансів” Дніпровської міської ради;

Ткаченко Едуард Олексійович, учень 10 класу комунального закладу освіти 
“Межівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2” Межівської селищної ради;

Бондаренко Поліна Василівна, учениця 11 класу комунального закладу 
освіти “Українсько-Американський ліцей” Дніпровської міської ради;

Бондик Олександра Павлівна, учениця 11 класу комунального закладу 
освіти “Середня загальноосвітня школа № 1” Дніпровської міської ради;

Г унченко Аліна Андріївна, учениця 11 класу Криворізької гімназії № 49 
Криворізької міської ради;

Зеленська Еліна Юріївна, учениця 11 класу комунального закладу 
“Царичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Царичанської селищної 
ради;

Кривохіна Маргарита Борисівна, учениця 11 класу комунального закладу 
загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів Жовтоводський ліцей;

Малоок Вікторія Леонідівна, учениця 11 класу П ’ятихатської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 П ’ятихатської районної ради;

Смаглюк Віталій Віталійович, учень 11 класу Магдалинівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Магдалинівської районної ради;

Шевцова Каріна Володимирівна, учениця 11 класу Васильківської середньої 
загальноосвітньої школи № 2 Васильківського району;

Шевченко Анастасія Олександрівна, учениця 11 класу комунального 
закладу “Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня -  гімназія № 39” 
Кам’янської міської ради

Історія
Кузіна Марина Олександрівна, учениця 8 класу Першотравенської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2;
Леонович Олександра Анатоліївна, учениця 8 класу Павлоградської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Павлоградської міської ради;
Поліщук Аліна Романівна, учениця 8 класу комунального закладу загальної 

середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів гуманітарна гімназія імені Лесі Українки 
Жовтоводської міської ради;

Польшин Олександр В ’ячеславович, учень 8 класу Черкаської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новомосковської районної ради;

Романенко Дарина Романівна, учениця 8 класу Новомосковського міського 
ліцею “Самара”;

Рубець Єлизавета Олексіївна, учениця 8 класу комунального закладу 
“Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6”;

user
Выделение



Салосін Єфрем Володимирович, учень 8 класу комунального закладу 
“Царичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Царичанської селищної 
ради;

Воробйов Олександр Сергійович, учень 9 класу Магдалинівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Магдалинівської районної ради;

Габченко Ігор Андрійович, учень 9 класу комунального закладу освіти 
“Шахтарська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Іларіонівської 
селищної ради (Синельниківський район);

Зеря Сергій Юрійович, учень 9 класу комунального закладу освіти 
“Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю”;

Настич Софія Миколаївна, учениця 9 класу Томаківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 2 Томаківської селищної ради;

Ткач Георгій Олександрович, учень 9 класу комунального закладу 
“Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Тернівської міської ради”;

Федько Микола Сергійович, учень 9 класу комунального закладу 
“Софіївська опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Софіївської селищної 
ради Софіївського району;

Цвігун Андрій Андрійович, учень 9 класу комунального закладу 
“Нікопольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5”;

Шепель Владислав Олександрович, учень 9 класу комунального закладу 
“Верхньодніпровська спеціалізована школа № 1 І-ІІІ ступенів з поглибленим 
вивченням іноземних мов” Верхньодніпровської міської ради;

Штонда Дар’я Романівна, учениця 9 класу Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17 Павлоградської міської ради;

Бойченко Олександр Олександрович, учень 10 класу Синельниківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Синельниківської міської ради;

Грипас Анна Юріївна, учениця 10 класу Криворізької гімназії № 49 
Криворізької міської ради;

Гришина Ксенія Олегівна, учениця 10 класу комунального закладу 
“Середня загальноосвітня школа № 30” Кам’янської міської ради;

Диновська Світлана Сергіївна, учениця 10 класу комунального закладу 
освіти “Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді”;

Загляда Роман Романович, учень 10 класу комунального закладу 
“Дніпровська середня загальноосвітня багатопрофільна школа І-ІІІ ступенів” 
Верхньодніпровської районної ради;

Зима Марина Іванівна, учениця 10 класу Першотравенської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5;

Кирпичова Анастасія Володимирівна, учениця 10 класу комунального 
закладу освіти “Володимирівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Межівської селищної ради;

Невінчаний Владислав Петрович, учень 10 класу комунального закладу 
освіти “Святовасилівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Святовасилівської сільської ради Солонянського району”;

Плохотник Денис Олександрович, учень 10 класу комунального закладу 
“Софіївська опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Софіївської селищної 
ради Софіївського району;
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Сіда Юлія Анатоліївна, учениця 10 класу середньої загальноосвітньої 
школи № 18 -  загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів 
(м. Новомосковськ);

Столбченко Павло Олексійович, учень 10 класу комунального закладу 
“Нікопольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5”;

Ступак Альона Сергіївна, учениця 10 класу Олексіївської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Нікопольської районної ради;

Фомічова Елеонора Миколаївна, учениця 10 класу комунального закладу 
“Підгородненська загальноосвітня школа № 2 І-ІІІ ступенів Дніпровської 
районної ради”;

Щербаченко Олександр Олексійович, учень 10 класу комунального закладу 
загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів гуманітарна гімназія імені Лесі 
Українки Жовтоводської міської ради;

Антонюк Сергій Олександрович, учень 11 класу Вільногірської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Вільногірської міської ради;

Боднарук Анастасія Ігорівна, учениця 11 класу середньої загальноосвітньої 
школи № 18 -  загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів 
(м. Новомосковськ);

Вовк Євген Олександрович, учень 11 класу районного комунального 
закладу освіти “Слав’янська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
(Межівський район);

Герасимов Тарас Олександрович, учень 11 класу комунального закладу 
“Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Тернівської міської ради”;

Дубсон Роберт Дмитрович, учень 11 класу Криворізької Центрально- 
Міської гімназії Криворізької міської ради;

Карнаух Марина Володимирівна, учениця 11 класу комунального закладу 
освіти “Середня загальноосвітня школа № 32” Дніпровської міської ради;

Крамаренко Ксенія Андріївна, учениця 11 класу комунального закладу 
“Нікопольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5”;

Кривошея Анастасія Андріївна, учениця 11 класу комунального закладу 
“Олександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Дніпровської районної 
ради”;

Лиман Максим Романович, учень 11 класу опорної школи, комунального 
закладу освіти “Навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів № 1 -  Покровський ліцей” Покровської селищної ради Покровського 
району”;

Начоса Софія Євгенівна, учениця 11 класу П ’ятихатської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 1 П'ятихатської районної ради;

Носенко Роман Олегович, учень 11 класу опорного закладу Васильківський 
навчально-виховний комплекс № 1 імені М.М. Коцюбинського
“загальноосвітній навчальний заклад -  дошкільний навчальний заклад” 
Васильківського району;

Прощін Вадим Миколайович, учень 11 класу комунального закладу 
“Середня загальноосвітня школа № 44” Кам’янської міської ради;

Рудова Неля Русланівна, учениця 11 класу комунального закладу 
“Пушкарівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Верхньодніпровської районної ради”;
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Смаглюк Віталій Віталійович, учень 11 класу Магдалинівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Магдалинівської районної ради;

Сулейманов Максим Юрійович, учень 11 класу Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Павлоградської міської ради;

Фомич Марина Вікторівна, учениця 11 класу комунального закладу освіти 
“Навчально-виховний комплекс № 111 “спеціалізована школа -  дошкільний 
навчальний заклад” Дніпровської міської ради;

Черкес Ілля Вікторович, учень 11 класу комунального закладу освіти 
“Привільнянська загальноосвітня середня школа І-ІІІ ступенів Солонянської 
районної ради”

Англійська мова
Андрикевич Юлія Василівна, учениця 9 класу Магдалинівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Магдалинівської районної ради;
Біловод Марія В ’ячеславівна, учениця 9 класу комунального закладу 

“Новоолександрівський навчально-виховний комплекс “Спеціалізована 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови 
-  дошкільний навчальний заклад комбінованого типу” Новоолександрівської 
сільської ради” (Дніпровський район);

Буділова Софія Дмитрівна, учениця 9 класу колегіуму № 11 
загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів (м. Новомосковськ);

Жудро Аліна Олегівна, учениця 9 класу комунального закладу освіти 
“Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат “Дніпро”;

Козлов Ростислав Романович, учень 9 класу Криворізької гімназії № 91 
Криворізької міської ради;

Кокора Вікторія Денисівна, учениця 9 класу Першотравенської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5;

Котенко Катерина Юріївна, учениця 9 класу комунального закладу 
загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів гуманітарна гімназія імені Лесі 
Українки Жовтоводської міської ради;

Новицька Анастасія Ігорівна, учениця 9 класу комунального закладу 
“Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня -  
колегіум № 16” Кам’янської міської ради;

Бондар Ксенія Олександрівна, учениця 10 класу комунального закладу 
“Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня -  
колегіум № 16” Кам’янської міської ради;

Бадуліна Валерія Євгенівна, учениця 10 класу колегіуму № 11
загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів (м. Новомосковськ);

Дідоренко Вероніка Ігорівна, учениця 10 класу Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Павлоградської міської ради;

Косенко Дар’я Олексіївна, учениця 10 класу комунального закладу 
“Загальноосвітній ліцей м. Покров”;

Мінтій Оксана Олександрівна, учениця 10 класу комунального закладу 
“Нікопольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5”;

Отришко Марина Сергіївна, учениця 10 класу Криворізької спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 74 Криворізької міської ради;
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Павлова Стефанія Олександрівна, учениця 10 класу комунального закладу 
освіти “Середня загальноосвітня школа № 81” Дніпровської міської ради;

Петренко Лілія Олександрівна, учениця 10 класу Криворізької 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 71 Криворізької міської ради;

Плахотна Мілана Г еннадіївна, учениця 10 класу комунального закладу 
“Навчально-виховний комплекс “Криворізька спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів із поглибленим вивченням іноземних мов -  дошкільний навчальний 
заклад” Криворізької міської ради;

Фербей Ірина Сергіївна, учениця 10 класу Першотравенської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3;

Цаберяба Олеся Сергіївна, учениця 10 класу Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Павлоградської міської ради;

Шипка Поліна Артемівна, учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з поглибленим вивченням 
іноземної мови” Дніпровської міської ради;

Баікіна Маргарита Олександрівна, учениця 11 класу Криворізької 
загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим 
вивченням іноземних мов Криворізької міської ради;

Бонтя Олена Вікторівна, учениця 11 класу середньої загальноосвітньої 
школи № 6 -  загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів 
(м. Новомосковськ);

Герасимов Тарас Олександрович, учень 11 класу комунального закладу 
“Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Тернівської міської ради”;

Гернець Юлія Юріївна, учениця 11 класу комунального закладу загальної 
середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів гуманітарна гімназія імені Лесі Українки 
Жовтоводської міської ради;

Єрьоміна Софія Олександрівна, учениця 11 класу Криворізької гімназії 
№ 91 Криворізької міської ради;

Коломицева Ніна Сергіївна, учениця 11 класу комунального закладу 
“Нікопольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5”;

Малинкина Софія Олексіївна, учениця 11 класу комунального закладу 
освіти “Українсько-Американський ліцей” Дніпровської міської ради;

Мельничук Олена Сергіївна, учениця 11 класу комунального закладу 
“Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20”;

Менчук Арина Ігорівна, учениця 11 класу комунального закладу 
“Нікопольська спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів 
№ 26”;

Новак Аліса Андріївна, учениця 11 класу комунального закладу 
“Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня -  
колегіум № 16” Кам’янської міської ради;

Новосьолова Аліна Олександрівна, учениця 11 класу комунального закладу 
освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті ім. Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Пономаренко Владислав Олегович, учень 11 класу Магдалинівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Магдалинівської районної ради;
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Рудова Неля Русланівна, учениця 11 класу комунального закладу 
“Пушкарівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Верхньодніпровської районної ради;

Тараненко Святослав Євгенійович, учень 11 класу Павлоградської 
загальноосвітної школи І-ІІІ ступенів № 19 Павлоградської міської ради;

Токінова Марія Сергіївна, учениця 11 класу комунального закладу освіти 
“Спеціалізована багатопрофільна школа № 23 з поглибленим вивченням 
англійської мови” Дніпровської міської ради;

Фальчиян Катерина Олексіївна, учениця 11 класу Томаківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Томаківської селищної ради;

Федін Дмитро Васильович, учень 11 класу Криворізької Центрально- 
Міської гімназії Криворізької міської ради

Астрономія
Воробйов Владислав Сергійович, учень 9 класу комунального закладу 

освіти “Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті 
митної справи та фінансів” Дніпровської міської ради;

Сидора В ’ячеслав Віталійович, учень 9 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Судоплатов Максим Сергійович, учень 9 класу комунального закладу освіти 
“Новопідгороднянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Межівської 
селищної ради;

Давиденко Юлія Василівна, учениця 10 класу комунального закладу 
“Середня загальноосвітня школа № 44” Кам’янської міської ради;

Іонова Юлія Віталіївна, учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді”;

Лебедєва Анастасія Ігорівна, учениця 10 класу комунального закладу 
загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів Жовтоводський ліцей;

Рудченко Євген Дмитрович, учень 10 класу комунального закладу загальної 
середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів Жовтоводський ліцей;

Шульга Максим Олександрович, учень 10 класу комунального закладу 
“Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19”;

Кобець Олександр Миколайович, учень 11 класу районного комунального 
закладу освіти “Слов’янська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
(Межівський район);

Ковальов Михайло Сергійович, учень 11 класу комунального закладу 
“Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна” Кам’янської міської ради;

Козак Іван Олександрович, учень 11 класу Криворізького Покровського 
ліцею Криворізької міської ради;

Макаренко Владислав Валерійович, учень 11 класу комунального закладу 
освіти “Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді”;

Овчаренко Андрій Віталійович, учень 11 класу Вільногірської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Вільногірської міської ради;

Прудіус Мілана Віталіївна, учениця 11 класу комунального закладу освіти 
навчально-виховного комплексу № 61 “Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ 
ступенів -  техніко-економічний ліцей” Дніпровської міської ради;
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Чорнокнижний Петро Дмитрович, учень 11 класу комунального закладу 
“Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4”;

Шкуренко Дмитро Миколайович, учень 11 класу Ковпаківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Магдалинівської районної ради;

Штепка Анастасія Павлівна, учениця 11 класу комунального закладу освіти 
навчально-виховного комплексу № 61 “Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ 
ступенів -  техніко-економічний ліцей” Дніпровської міської ради

Біологія
Артамошин Богдан Сергійович, учень 8 класу Криворізької гімназії № 49 

Криворізької міської ради;
Блістун Владислав Сергійович, учень 8 класу Криворізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 68 Криворізької міської ради;
Горбатенко Артем Олексійович, учень 8 класу комунального закладу 

“Слобожанський навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів -  Центр позашкільної освіти 
Слобожанської селищної ради”;

Нарцева Марія Олександрівна, учениця 8 класу Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 Павлоградської міської ради;

Чудаєв Назар Олексійович, учень 8 класу Петропавлівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 з професійним навчанням 
Петропавлівської районної ради;

Шатов Владислав Андрійович, учень 8 класу Великоолександрівського 
навчально-виховного комплексу “загальноосвітній навчальний заклад -  
дошкільний навчальний заклад” Васильківського району;

Автодійчук Іван Ростиславович, учень 9 класу Новомосковського міського 
ліцею “Самара”;

Болгова Євгенія Андріївна, учениця 9 класу Синельниківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Синельниківської міської ради;

Герасименко Анна Олександрівна, учениця 9 класу Криворізької гімназії 
№ 49 Криворізької міської ради;

Горіна Ксенія Сергіївна, учениця 9 класу Марганецької гуманітарної 
гімназії ім. Т. Шевченка Марганецької міської ради;

Моня Ніна В ’ячеславівна, учениця 9 класу комунального закладу освіти 
навчально-виховного комплексу “Олександропільська середня загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів -  дошкільний навчальний заклад Солонянської районної 
ради”;

Пилипенко Олена Віталіївна, учениця 9 класу комунального закладу освіти 
“Навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 1 -  
Покровська гімназія” Покровської селищної ради (Покровський район);

Товстик Анастасія Сергіївна, учениця 9 класу комунального закладу 
“Підгородненська загальноосвітня школа № 2 І-ІІІ ступенів” Дніпровської 
районної ради;

Федосєєва Владислава Вікторівна, учениця 9 класу опорного комунального 
навчального закладу “Софіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Криворізької районної ради;



Фісюн Станіслав Геннадійович, учень 9 класу Зеленодольської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Зеленодольської міської ради 
Апостолівського району;

Бойко Василина Валентинівна, учениця 10 класу комунального закладу 
освіти “Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді”;

Грабенко Дмитро Андрійович, учень 10 класу комунального закладу 
“Підгородненська загальноосвітня школа № 2 І-ІІІ ступенів” Дніпровської 
районної ради;

Дашко Тетяна Володимирівна, учениця 10 класу Петропавлівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 з професійним навчанням 
Петропавлівської районної ради;

Костенко Крістіна Леонідівна, учениця 10 класу комунального закладу 
освіти “Святовасилівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Святовасилівської сільської ради Солонянського району”;

Кривошеєва Інна Юріївна, учениця 10 класу комунального закладу 
загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів Жовтоводський ліцей;

Пелюх Олександр Іванович, учень 10 класу Криворізької педагогічної 
гімназії Криворізької міської ради;

Шмуль Ярослав Олексійович, учень 10 класу комунального закладу 
“Могилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. І.М. Шишканя” 
Могилівської сільської ради Царичанського району;

Боднарук Анастасія Ігорівна, учениця 11 класу середньої загальноосвітньої 
школи № 18 -  загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів 
(м. Новомосковськ);

Бондаревський Даніїл Васильович, учень 11 класу комунального закладу 
“Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6”;

Жилюк Уляна Володимирівна, учениця 11 класу комунального закладу 
освіти “Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат “Дніпро”;

Лавренюк Анна В ’ячеславівна, учениця 11 класу комунального закладу 
освіти “Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді”;

Лебедь Платон Володимирович, учень 11 класу комунального закладу 
освіти “Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат “Дніпро”;

Личинкин Валентин Ігорович, учень 11 класу комунального закладу освіти 
“Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат “Дніпро”;

Лінівенко Еліна Сергіївна, учениця 11 класу Марганецької гімназії 
Марганецької міської ради;

Літвінова Анастасія Юріївна, учениця 11 класу Першотравенської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1;

Лукінова Анастасія Олександрівна, учениця 11 класу Вільногірської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Вільногірської міської ради;

Мельник Анастасія Максимівна, учениця 11 класу Новомосковського 
міського ліцею “Самара”;

Ревкова Софія Олександрівна, учениця 11 класу комунального закладу 
освіти “Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді”;

Рибалка Вікторія Валеріївна, учениця 11 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 56” Дніпровської міської ради;



Ріпний Владислав В ’ячеславович, учень 11 класу Попасненської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новомосковської районної ради;

Руда Юлія Євгенівна, учениця 11 класу комунального закладу освіти 
“Спеціалізована школа № 44 природничо-медичного профілю” Дніпровської 
міської ради;

Шевцова Ірина Володимирівна, учениця 11 класу комунального закладу 
“Пушкарівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Верхньодніпровської районної ради

Географія
Бердик Роман Вікторович, учень 8 класу Китайгородської загальноосвітньої 

школи І - ІІІ ступенів Томаківської селищної ради;
Владимирова Олександра Олексіївна, учениця 8 класу Першотравенської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2;
Вундервальд Костянтин Михайлович, учень 8 класу комунального закладу 

освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного 
профілю”;

Г ригор’єва Поліна Денисівна, учениця 8 класу комунального закладу освіти 
“Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті митної 
справи та фінансів” Дніпровської міської ради;

Дегтярук Дар’я Валеріївна, учениця 8 класу комунального закладу освіти 
навчально-виховний комплекс № 61 “Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ 
ступенів -  техніко-економічний ліцей” Дніпровської міської ради;

Ігнатенко Катерина Віталіївна, учениця 8 класу комунального закладу 
“Криничанська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1”;

Камінчук Валерія Валеріївна, учениця 8 класу комунального закладу 
“Новопавлівський опорний заклад загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів 
Новопавлівської сільської ради” (Межівський район);

Кулик Софія Юріївна, учениця 8 класу Вільногірської загальноосвітньої 
школи І - ІІІ ступенів № 5 Вільногірської міської ради;

Пастух Данило Олександрович, учень 8 класу комунального закладу 
“Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20”;

Польшин Олександр В ’ячеславович, учень 8 класу Черкаської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новомосковської районної ради;

Тарасова Анна Ростиславівна, учениця 8 класу Криворізької педагогічної 
гімназії Криворізької міської ради;

Харченко Альона Олегівна, учениця 8 класу Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Павлоградської міської ради;

Хміль Богдан Олександрович, учень 8 класу “Загальноосвітньої школи І-ІІ 
ступенів с. Південне”, філії комунального опорного навчального закладу 
“Чкаловська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Чкаловської сільської ради 
Нікопольського району”;

Горіна Ксенія Сергіївна, учениця 9 класу Марганецької гуманітарної 
гімназії ім. Т. Шевченка Марганецької міської ради;

Деренкова Вікторія Сергіївна, учениця 9 класу комунального закладу 
“Перещепинський опорний освітній заклад” Новомосковської районної ради;



Ємельянцев Ілля Олександрович, учень 9 класу комунального закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3 Жовтоводської міської ради;

Козель Валерія Денисівна, учениця 9 класу комунального закладу загальної 
середньої освіти І - ІІІ ступенів № 3 Жовтоводської міської ради;

Лиженко Валентина Сергіївна, учениця 9 класу комунального закладу 
освіти навчально-виховного комплексу № 61 “Загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІ ступенів -  техніко-економічний ліцей” Дніпровської міської ради;

Литовка Андрій Віталійович, учень 9 класу Криворізької гімназії № 95 
Криворізької міської ради;

Плахотнік Дмитро Євгенович, учень 9 класу комунального закладу 
“Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня -  гімназія № 39” Кам’янської 
міської ради;

Попов Філіп Дмитрович, учень 9 класу Криворізького навчально-виховного 
комплексу № 129 “Гімназія -  ліцей академічного спрямування” Криворізької 
міської ради;

Савчук Олександр Олександрович, учень 9 класу комунального закладу 
загальної середньої освіти “Кам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Червоногригорівської селищної ради” Нікопольського району;

Страсбургер Олександр Михайлович, учень 9 класу середньої 
загальноосвітньої школи № 6 -  загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ 
ступенів (м. Новомосковськ);

Тарадуда Станіслав Олександрович, учень 9 класу Криворізької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 Криворізької міської ради;

Турчин Олександр Андрійович, учень 9 класу Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Павлоградської міської ради;

Холодний Ярослав Федорович, учень 9 класу комунального закладу 
“Новомиколаївська середня загальноосвітня школа № 2 І-ІІІ ступенів 
Верхньодніпровської районної ради”;

Швець Данило Сергійович, учень 9 класу комунального закладу освіти 
навчально-виховного комплексу № 61 “Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ 
ступенів -  техніко-економічний ліцей” Дніпровської міської ради;

Бочкарьов Нікіта Юрійович, учень 10 класу навчально-виховного 
комплексу “Ліцей -  спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10” 
Марганецької міської ради;

Веселова Карина Сергіївна, учениця 10 класу комунального закладу 
“Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Тернівської міської ради”;

Волкова Людмила Денисівна, учениця 10 класу комунального закладу 
освіти “Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат “Дніпро”;

Журавель Юлія Олександрівна, учениця 10 класу комунального закладу 
освіти “Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті 
митної справи та фінансів” Дніпровської міської ради;

Захарова Діана Романівна, учениця 10 класу комунального закладу 
“Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна” Кам’янської міської ради;

Іванов Артем Олексійович, учень 10 класу комунального закладу 
“Новопавлівський опорний заклад загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів 
Новопавлівської сільської ради” (Межівський район);
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Коваленко Ілля Юрійович, учень 10 класу Криворізького навчально- 
виховного комплексу № 129 “Гімназія -  ліцей академічного спрямування” 
Криворізької міської ради;

Ковтун Альона Дмитрівна, учениця 10 класу середньої загальноосвітньої 
школи № 18 -  загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів 
(м. Новомосковськ);

Малюженко Данило Анатолійович, учень 10 класу Олексіївської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Нікопольської районної ради;

Подріз Олена Юріївна, учениця 10 класу Вільногірської загальноосвітньої 
школи І - ІІІ ступенів № 5 Вільногірської міської ради;

Сич Валерія Сергіївна, учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 142 еколого-економічного 
профілю” Дніпровської міської ради;

Улітич Альона Ігорівна, учениця 10 класу Павлоградської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 11 Павлоградської міської ради;

Ценцеря Олександра Андріївна, учениця 10 класу Криворізької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 85 Криворізької міської ради;

Баглай Аліна Олегівна, учениця 11 класу Китайгородської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Томаківської селищної ради;

Вовк Євген Олександрович, учень 11 класу районного комунального 
закладу освіти “Слав'янська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів”.

Грідіна Аліна Олегівна, учениця 11 класу комунального закладу 
“Царичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Царичанської селищної 
ради;

Капітула Олександра Володимирівна, учениця 11 класу Гвардійської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новомосковської районної ради;

Корума Артем Ігорович, учень 11 класу Синельниківської загальноосвітньої 
школи І - ІІІ ступенів № 1 Синельниківської міської ради;

Лукінова Анастасія Олександрівна, учениця 11 класу Вільногірської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Вільногірської міської ради;

Муштат Сергій Олександрович, учень 11 класу комунального закладу 
“Межиріцький ліцей ім. І. С. Обдули” Межиріцької сільської ради” 
(Павлоградський район);

Панасюк Єгор Сергійович, учень 11 класу Павлоградської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 9 Павлоградської міської ради;

Перевертайло Юлія Сергіївна, учениця 11 класу Криворізької гімназії № 49 
Криворізької міської ради;

Рязанов Артемій Ігорович, учень 11 класу Першотравенської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2;

Свирид Ольга Василівна, учениця 11 класу комунального закладу 
“Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9”;

Скочко Єлизавета Дмитрівна, учениця 11 класу комунального закладу 
освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Солонько Богдан Олександрович, учень 11 класу середньої 
загальноосвітньої школи № 6 -  загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ 
ступенів (м. Новомосковськ)



Екологія
Будзь Анастасія В ’ячеславівна, учениця 10 класу комунального навчального 

закладу “Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради;
Євтушенко Дар’я Дмитрівна, учениця 10 класу Павлоградської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Павлоградської міської ради;
Козинець Яніна Володимирівна, учениця 10 класу Спаської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новомосковської районної ради;
Маляр Аліна Олегівна, учениця 10 класу Чумаківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Томаківської селищної ради;
Масло Микита Олександрович, учень 10 класу комунального закладу 

“Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Тернівської міської ради”;
Поліян Артур Сергійович, учень 10 класу опорного навчального закладу 

“Жовтоолександрівський заклад загальної середньої освіти” П ’ятихатської 
районної ради;

Решотка Ольга Вікторівна, учениця 10 класу комунального закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 8 Жовтоводської міської ради;

Сежченко Анастасія Олегівна, учениця 10 класу комунального закладу 
“Новомиколаївська середня загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ступенів” 
Верхньодніпровської районної ради;

Ступак Альона Сергіївна, учениця 10 класу Олексіївської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Нікопольської районної ради;

Адамова Вікторія Юріївна, учениця 11 класу комунального закладу 
“Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4”;

Гладкий Олександр Юрійович, учень 11 класу комунального закладу освіти 
“Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті митної 
справи та фінансів” Дніпровської міської ради;

Гончарова Анастасія Іванівна, учениця 11 класу комунального закладу 
освіти “Новопідгороднянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Межівської 
селищної ради;

Лавренюк Анна В ’ячеславівна, учениця 11 класу комунального закладу 
освіти “Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді”;

Лисиця Вікторія Юріївна, учениця 11 класу Кільченської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Магдалинівської районної ради;

Михлик Анастасія Олександрівна, учениця 11 класу комунального закладу 
“Обухівська загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ступенів” Дніпровської районної 
ради;

Рухлов Арсеній Володимирович, учень 11 класу комунального закладу 
“Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з класами вечірньої форми 
навчання № 4 Тернівської міської ради”;

Семенюк Аміна Сергіївна, учениця 11 класу комунального закладу 
“Навчально-виховний комплекс “Гімназія № 11 -  спеціалізована школа з 
поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня -  дошкільний навчальний 
заклад “Еврика” Кам’янської міської ради
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Економіка
Гайдук Назар Станіславович, учень 9 класу комунального закладу освіти 

“Спеціалізована школа № 67 еколого-економічного профілю” Дніпровської 
міської ради;

Гончарова Софія Ігорівна, учениця 9 класу комунального закладу освіти 
“навчально-виховний комплекс № 100 “загальноосвітній навчальний заклад І - ІІІ 
ступенів -  ліцей” Дніпровської міської ради.

Швець Даниїл Сергійович, учень 9 класу комунального закладу освіти 
навчально-виховного комплексу № 61 “Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ 
ступенів -  техніко-економічний ліцей” Дніпровської міської ради;

Болотов Всеволод Володимирович, учень 10 класу комунального закладу 
освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного 
профілю”;

Ксензук Вікторія Олександрівна, учениця 10 класу Криворізької гімназії 
№ 95 Криворізької міської ради;

Куренко Валерія Олександрівна, учениця 10 класу Криворізької 
спеціалізованої школи № 9 з поглибленим вивченням економіки, права та 
іноземних мов Криворізької міської ради;

Кшевецька Вікторія Василівна, учениця 10 класу комунального закладу 
освіти навчально-виховного комплексу № 61 “Загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІ ступенів -  техніко-економічний ліцей” Дніпровської міської ради;

Медвєдєва Аліна Андріївна, учениця 10 класу комунального закладу освіти 
навчально-виховного комплексу № 61 “Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ 
ступенів -  техніко-економічний ліцей” Дніпровської міської ради;

Отришко Марина Олегівна, учениця 10 класу Криворізької спеціалізованої 
школи І - ІІІ ступенів № 74 Криворізької міської ради;

Швець Катерина Михайлівна, учениця 10 класу комунального закладу
освіти “Спеціалізована школа № 67 еколого-економічного профілю”
Дніпровської міської ради;

Анцифрова Марія Сергіївна, учениця 11 класу Криворізької гімназії № 95 
Криворізької міської ради;

Бабенко Владислава Олександрівна, учениця 11 класу Вільногірської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Вільногірської міської ради;

Ватря Анна Миронівна, учениця 11 класу Криворізької спеціалізованої 
школи І - ІІІ ступенів № 70 Криворізької міської ради;

Гремляцька Анастасія Костянтинівна, учениця 11 класу комунального 
закладу освіти “Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді”;

Гузенко Дмитро Іванович, учень 11 класу Китайгородської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Томаківської селищної ради;

Зацаренко Анастасія Юріївна, учениця 11 класу комунального закладу 
“Навчально-виховне об’єднання “Ліцей нових інформаційних технологій -  
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів -  дошкільний навчальний 
заклад” Кам’янської міської ради;

Країнський Дмитро Юрійович, учень 11 класу комунального закладу 
загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів Жовтоводський ліцей;

Масленникова Анна Анатоліївна, учениця 11 класу комунального закладу 
“Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20”;
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Повторенко Анастасія Віталіївна, учениця 11 класу комунального закладу 
“Середня загальноосвітня школа № 30” Кам’янської міської ради;

Рєпіна Марія Валеріївна, учениця 11 класу Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Павлоградської міської ради;

Салівон Сніжана Сергіївна, учениця 11 класу комунального закладу освіти 
“Межівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2” Межівської селищної 
ради

Інформатика
Волік Федір Михайлович, учень 8 класу комунального закладу освіти 

“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Хорсун Дмитро Владиславович, учень 8 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Яіцький Тарас Максимович, учень 8 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Абрамчук Богдан Олександрович, учень 9 класу комунального закладу 
“Нікопольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5”;

Астаф’єв Денис Валентинович, учень 9 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Гладченко Владислав Сергійович, учень 9 класу Криворізького навчально- 
виховного комплексу № 129 “Гімназія -  ліцей академічного спрямування” 
Криворізької міської ради;

Кудлай Данило Максимович, учень 9 класу комунального закладу загальної 
середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів Жовтоводський ліцей;

Онасенко Олексій Володимирович, учень 9 класу комунального закладу 
загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів Жовтоводський ліцей;

Семиволос Євгеній Артемович, учень 9 класу комунального закладу освіти 
“Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю”;

Хопрова Галина Михайлівна, учениця 9 класу Вільногірської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Вільногірської міської ради;

Брижатий Єгор Валерійович, учень 10 класу комунального закладу 
загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів Жовтоводський ліцей;

Заєць Микола Миколайович, учень 10 класу комунального закладу освіти 
“Криворізький Центрально-Міський ліцей” Криворізької міської ради;

Колбасін Максим Олександрович, учень 10 класу Криворізького навчально- 
виховного комплексу № 129 “Гімназія -  ліцей академічного спрямування” 
Криворізької міської ради;

Костіков Сергій Володимирович, учень 10 класу комунального закладу 
загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів Жовтоводський ліцей;

Котлярова Анна Вікторівна, учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Спеціалізована школа № 55 інформаційно-технологічного профілю”
Дніпровської міської ради;
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Літвін Андрій Андрійович, учень 10 класу комунального закладу освіти 
“Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю”;

Шевчик Ілля Миколайович, учень 10 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Столбченко Артем Сергійович, учень 10 класу комунального закладу 
“Нікопольська спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів 
№ 26”;

Баранов Дмитро Ігорович, учень 11 класу Павлоградського міського ліцею 
Павлоградської міської ради;

Ємець Кирил Станіславович, учень 11 класу комунального закладу освіти 
“Гімназія № 3” Дніпровської міської ради;

Крячко Андрій Сергійович, учень 11 класу комунального закладу освіти 
“Гімназія № 3” Дніпровської міської ради;

Купрієнко Вілен Дем’янович, учень 11 класу комунального закладу 
“Навчально-виховне об’єднання “Ліцей нових інформаційних технологій -  
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів -  дошкільний навчальний 
заклад” Кам’янської міської ради;

Мухач Гліб Сергійович, учень 11 класу Криворізького природничо- 
наукового ліцею Криворізької міської ради;

Стасовський Антон В ’ячеславович, учень 11 класу комунального закладу 
освіти “Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна” Кам’янської міської ради;

Шульц Павло Володимирович, учень 11 класу Криворізької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 75 Криворізької міської ради

Інформаційні технології
Азаров Микола Юрійович, учень 9 класу Криворізького навчально- 

виховного комплексу № 129 “Гімназія -  ліцей академічного спрямування” 
Криворізької міської ради;

Киричок Ярослав В ’ячеславович, учень 9 класу комунального закладу 
“Жданівський навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів -  дошкільний навчальний заклад” Магдалинівської районної ради;

Козаногін Владислав Вадимович, учень 9 класу Павлоградського міського 
ліцею Павлоградської міської ради;

Костюшко Микола Андрійович, учень 9 класу комунального закладу 
“Верхньодніпровська загальноосвітня школа № 5 І-ІІІ ступенів”
Верхньодніпровської міської ради;

Старов Михайло Андрійович, учень 9 класу комунального закладу освіти 
“Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю”;

Стеценко Єгор Анатолійович, учень 9 класу комунального закладу загальної 
середньої освіти “Придніпровська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Червоногригорівської селищної ради” Нікопольського району;

Грегорович Микита Юрійович, учень 10 класу комунального закладу 
“Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 Тернівської міської ради”;

Кулик Дар’я Олександрівна, учениця 10 класу Криворізького навчально- 
виховного комплексу № 129 “Гімназія -  ліцей академічного спрямування” 
Криворізької міської ради;
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Півень Іван Сергійович, учень 10 класу комунального закладу “Технічний 
ліцей імені Анатолія Лигуна” Кам’янської міської ради;

Рябоволенко Софія Володимирівна, учениця 10 класу комунального закладу 
“Нікопольський навчально-виховний комплекс № 15 “Загальноосвітній
навчальний заклад І ступеня -  гімназія”;

Скорик Владислав Максимович, учень 10 класу комунального закладу 
освіти “Навчально-виховний комплекс № 37 “Дніпровська гімназія -  школа І 
ступеня -  дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)” Дніпровської міської 
ради;

Щербакова Софія Юріївна, учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Ігнатьєва Софія Володимирівна, учениця 11 класу комунального закладу 
“Навчально-виховне об’єднання “Ліцей нових інформаційних технологій -  
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів -  дошкільний навчальний 
заклад” Кам’янської міської ради;

Максимова Вікторія Дмитрівна, учениця 11 класу Криворізького
Центрально-Міського ліцею Криворізької міської ради;

Маслакова Ксенія Денисівна, учениця 11 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Нечаєв Владислав Сергійович, учень 11 класу Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Павлоградської міської ради;

Плигун Євгеній Дмитрович, учень 11 класу Криворізької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 68 Криворізької міської ради;

Фролова Анастасія Андріївна, учениця 11 класу комунального закладу 
освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного 
профілю”

Іспанська мова
Сутирін Дмитро Олегович, учень 9 класу комунального закладу освіти 

“Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 9 з поглибленим вивченням 
англійської мови” Дніпровської міської ради;

Умецька Анастасія Дмитрівна, учениця 10 класу комунального закладу 
освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 9 з поглибленим 
вивченням англійської мови” Дніпровської міської ради;

Кравченко Златослава Дмитрівна, учениця 11 класу комунального закладу 
освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 7 з поглибленим 
вивченням іноземних мов” Дніпровської міської ради

Математика
Бондаренко Лада Олегівна, учениця 7 класу комунального закладу освіти 

“Середня загальноосвітня школа № 49” Дніпровської міської ради;
Зайцев Владлен Валерійович, учень 7 класу Криворізької гімназії № 95 

Криворізької міської ради;
Занціра Богдан Леонідович, учень 7 класу комунального закладу загальної 

середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів Жовтоводський ліцей;
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Калініченко Богдан Романович, учень 7 класу комунального закладу 
“Навчально-виховний комплекс “Булахівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів -  дошкільний навчальний заклад “Дзвіночок” загального розвитку” 
(Павлоградський район);

Кучеров Ігор Сергійович, учень 7 класу Вільногірської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 5 Вільногірської міської ради;

Малєєв Олексій Суренович, учень 7 класу комунального закладу освіти 
|“Середня загальноосвітня школа № 19” Дніпровської міської ради;

Рогоза Данило Олександрович, учень 7 класу комунального закладу 
загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів Жовтоводський ліцей;

Сводковський Григорій Романович, учень 7 класу комунального закладу 
освіти “Спеціалізована школа № 13” Дніпровської міської ради;

Сокол Сергій Олександрович, учень 7 класу комунального закладу освіти 
“Навчально-виховний комплекс № 57” загальноосвітній навчальний заклад І 
ступеня -  гімназія” Дніпровської міської ради;

Столітній Андрій Сергійович, учень 7 класу Криворізького навчально- 
виховного комплексу № 129 “Гімназія -  ліцей академічного спрямування” 
Криворізької міської ради;

Чернявська Ірина Олександрівна, учениця 7 класу комунального закладу 
освіти “Навчально-виховний комплекс № 137” ліцей -  загальноосвітній 
навчальний заклад” Дніпровської міської ради;

Шапошніков Євген Денисович, учень 7 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 54” Дніпровської міської ради;

Шевченко Влас Тарасович, учень 7 комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа № 54” Дніпровської міської ради;

Бодня Артем Євгенович, учень 8 класу комунального закладу освіти 
“Навчально-виховний комплекс № 100 “загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ 
ступенів -  ліцей” Дніпровської міської ради;

Денисов Руслан Сергійович, учень 8 класу комунального закладу освіти 
“Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю”;

Деньщук Михайло Русланович, учень 8 класу комунального закладу 
“Нікопольська спеціалізована природничо -  математична школа І-ІІІ ступенів 
№ 26”;

Ємець Андрій Віталійович, учень 8 класу комунального закладу освіти 
“Башмачанська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Солонянської 
районної ради”;

Козачинська Софія Андріївна, учениця 8 класу Криворізької гімназії № 49 
Криворізької міської ради;

Красовський Роман Михайлович, учень 8 класу Криворізької Центрально - 
Міської гімназії Криворізької міської ради;

Логвиненко Іван Дмитрович, учень 8 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Пімонов Микита Ігорович, учень 8 класу Першотравенської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2;



Сапін Дмитро Володимирович, учень 8 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Собко Вікторія Олександрівна, учениця 8 класу комунального закладу 
“Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна” Кам’янської міської ради;

Соколов Максим Павлович, учень 8 класу комунального закладу освіти 
“Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю”;

Стародуб Костянтин Павлович, учень 8 класу Криворізького навчально- 
виховного комплексу № 81 “Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів -  ліцей” 
Криворізької міської ради;

Усякий Єгор Андрійович, учень 8 класу Великоолександрівського 
навчально-виховного комплексу “загальноосвітній навчальний заклад -  
дошкільний навчальний заклад” Васильківського району;

Шевер Анна Олександрівна, учениця 8 класу комунального закладу 
“Нікопольська спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів 
№ 26”;

Шевченко Олег Олексійович, учень 8 класу комунального закладу освіти 
“Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю”;

Ященко Олександра Олегівна, учениця 8 класу комунального закладу 
“Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа № 5 І-ІІІ ступенів” 
Верхньодніпровської міської ради;

Абрамчук Богдан Олександрович, учень 9 класу комунального закладу 
“Нікопольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5”;

Астаф’єв Денис Валентинович, учень 9 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Борисенков Дмитро Олексійович, учень 9 класу комунального закладу 
освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з поглибленим 
вивчення іноземної мови” Дніпровської міської ради;

Бунін Гліб Єгорович, учень 9 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Дяченко Ярослав Олегович, учень 9 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Козімова Ріана Тимурівна, учениця 9 класу комунального закладу 
“Нікопольська спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів 
№ 26”;

Кузін Ілля Юрійович, учень 9 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Міщук Роман Андрійович, учень 9 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Онасенко Олексій Володимирович, учень 9 класу комунального закладу 
загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів Жовтоводський ліцей;
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Панченко Кирило В ’ячеславович, учень 9 класу комунального закладу 
освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного 
профілю”;

Сидора В ’ячеслав Віталійович, учень 9 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Соколова Анастасія Сергіївна, учениця 9 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради,

Шинкарук Олексій Сергійович, учень 9 класу комунального закладу освіти 
“Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю”;

Шкарупило Максим Андрійович, учень 9 класу комунального закладу 
освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного 
профілю”;

Білоус Едуард Євгенович, учень 10 класу комунального закладу освіти 
“Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю”;

Бойко Руслан Сергійович, учень 10 класу комунального закладу освіти 
“Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю”;

Величко Ірина Євгеніївна, учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Вергелюк Олександр Андрійович, учень 10 класу комунального закладу 
освіти “Гімназія № 3” Дніпровської міської ради;

Гласов Олександр Сергійович, учень 10 класу Криворізької гімназії № 95 
Криворізької міської ради;

Гончарук Богдан Олегович, учень 10 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 128” Дніпровської міської ради;

Денисов Костянтин Ігорович, учень 10 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Єрмаков Сергій Андрійович, учень 10 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Кочмар Євген Павлович, учень 10 класу комунального закладу освіти 
“Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю”;

Кучеров Кирило Всеволодович, учень 10 класу комунального закладу освіти 
“Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю”;

Морозов Владислав Сергійович, учень 10 класу комунального закладу 
освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Пашенюк Нікіта Олександрович, учень 10 класу комунального закладу 
освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного 
профілю”;

Степаненко Максим Дмитрович, учень 10 класу комунального закладу 
освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;



Сухий Артур Олександрович, учень 10 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Шевченко Данило Денисович, учень 10 класу комунального закладу освіти 
“Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті митної 
справи та фінансів” Дніпровської міської ради;

Шевчик Ілля Миколайович, учень 10 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Буценко Сергій Юрійович, учень 11 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Горб Нікіта Станіславович, учень 11 класу Криворізького навчально- 
виховного комплексу № 129 “Гімназія -  ліцей академічного спрямування” 
Криворізької міської ради;

Дубогриз Єлизавета Олександрівна, учениця 11 класу комунального закладу 
освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Коцько Кирило Олександрович, учень 11 класу Криворізького Центрально - 
Міського ліцею Криворізької міської ради;

Погуляка Богдан Олександрович, учень 11 класу комунального закладу 
освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Хайлов Денис Дмитрович, учень 11 класу Гвардійської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Новомосковської районної ради

Мова іврит та єврейська література
Хаімова Естер Хана, учениця 9 класу комунального закладу освіти 

“Навчально-виховний комплекс № 144 “спеціалізована школа з поглибленим 
вивченням івриту, історії єврейського народу, єврейських традицій -  дошкільний 
навчальний заклад (дитячий садок)” Дніпровської міської ради;

Каюн Нікіта, учень 10 класу комунального закладу “Навчально-виховний 
комплекс “Криворізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів із поглибленим 
вивченням іноземних мов -  дошкільний навчальний заклад” Криворізької 
міської ради

Німецька мова
Авраменко Даніїл Олегович, учень 9 класу комунального закладу 

“Нікопольський навчально-виховний комплекс № 15 “Загальноосвітній
навчальний заклад І ступеня-гімназія”;

Колос Юлія Русланівна, учениця 9 класу Криворізької спеціалізованої 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20 з поглибленим вивченням німецької 
мови Криворізької міської ради;

Плеханов Микола Валерійович, учень 9 класу комунального закладу освіти 
“Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 53 з поглибленим вивченням 
німецької мови” Дніпровської міської ради;



Терехова Дар’я Ігорівна, учениця 9 класу комунального закладу 
“Нікопольський навчально-виховний комплекс № 15 “Загальноосвітній
навчальний заклад І ступеня-гімназія”;

Шимченко Юлія Віталіївна, учениця 9 класу комунального закладу освіти 
“Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 53 з поглибленим вивченням 
німецької мови” Дніпровської міської ради;

Сініцина Дар’я Сергіївна, учениця 10 класу Криворізького навчально- 
виховного комплексу № 129 “Гімназія -  ліцей академічного спрямування” 
Криворізької міської ради;

Стахорська Дарина Василівна, учениця 10 класу Криворізької 
спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20 з поглибленим 
вивченням німецької мови Криворізької міської ради;

Команчук Марія Артурівна, учениця 11 класу Криворізького навчально- 
виховного комплексу № 129 “Гімназія -  ліцей академічного спрямування” 
Криворізької міської ради;

Котловська Ніна Максимівна, учениця 11 класу комунального закладу 
освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 53 з поглибленим 
вивченням німецької мови” Дніпровської міської ради;

Павлович Єлизавета Юріївна, учениця 11 класу Криворізького навчально- 
виховного комплексу № 129 “Гімназія -  ліцей академічного спрямування” 
Криворізької міської ради;

Степченкова Дарина В ’ячеславівна, учениця 11 класу Криворізького 
навчально-виховного комплексу № 129 “Гімназія -  ліцей академічного 
спрямування” Криворізької міської ради;

Чумак Марія Сергіївна, учениця 11 класу комунального закладу освіти 
“Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з поглибленим вивченням 
іноземної мови” Дніпровської міської ради;

Яшаєва Марія Артурівна, учениця 11 класу комунального закладу освіти 
“Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 53 з поглибленим вивченням 
німецької мови” Дніпровської міської ради

Правознавство
Донченко Мар’ям Етібарівна, учениця 9 класу Аулівського опорного 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Аулівської селищної ради 
Криничанського району;

Кривобок Валентина Олександрівна, учениця 9 класу Іверського закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради;

Малий Назар Євгенійович, учень 9 класу Криворізької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 41 Криворізької міської ради;

Наглянець Катерина Владиславівна, учениця 9 класу комунального закладу 
освіти “Навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 1 
- Покровська гімназія” Покровської селищної ради Покровського району;

Страсбургер Олександр Михайлович, учень 9 класу середньої 
загальноосвітньої школи № 6 -  загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ 
ступенів (м. Новомосковськ);

Чічкань Ксенія Сергіївна, учениця 9 класу комунального закладу 
“Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13”;



Бойко Іван Юрійович, учень 10 класу комунального закладу “Царичанська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Царичанської селищної ради;

Болотов Всеволод Володимирович, учень 10 класу комунального закладу 
освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного 
профілю”;

Борко Ірина Сергіївна, учениця 10 класу Криворізької гімназії № 91 
Криворізької міської ради;

Вергелюк Олександр Андрійович, учень 10 класу комунального закладу 
освіти “Гімназія № 3” Дніпровської міської ради;

Дейнега Ала Олексіївна, учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Володимирівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Межівської селищної 
ради;

Дядюшкін Віктор Миколайович, учень 10 класу комунального закладу 
“Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Тернівської міської ради”;

Ревякіна Альона Віталіївна, учениця 10 класу Першотравенської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3;

Таран Антон Сергійович, учень 10 класу комунального закладу “Софіївська 
опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Софіївської селищної ради 
Софіївського району;

Шаповалов Даніїл Павлович, учень 10 класу комунального закладу 
загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів гуманітарна гімназія імені Лесі 
Українки Жовтоводської міської ради;

Швед Кароліна Сергіївна, учениця 10 класу комунального закладу 
“Дніпровська середня загальноосвітня багатопрофільна школа І-ІІІ ступенів” 
Верхньодніпровської районної ради;

Антонюк Сергій Олександрович, учень 11 класу Вільногірської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Вільногірської міської ради;

Куждін Максим Олександрович, учень 11 класу Криворізької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 114 Криворізької міської ради;

Новікова Софія Олегівна, учениця 11 класу комунального закладу освіти 
“Навчально-виховний комплекс № 57 “загальноосвітній навчальний заклад І 
ступеня -  гімназія” Дніпровської міської ради;

Харламова Дар’я Валентинівна, учениця 11 класу комунального закладу 
освіти “Навчально-виховний комплекс “Межівська загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів -  аграрний ліцей-інтернат” Межівської селищної ради”;

Шірпал Юлія Вікторівна, учениця 11 класу Криворізької спеціалізованої 
школи № 9 з поглибленим вивченням економіки, права та іноземних мов 
Криворізької міської ради;

Щирова Катерина Василівна, учениця 11 класу Вільногірської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Вільногірської міської ради

Російська мова та література
Балабєкян Єва Артурівна, учениця 9 класу Марганецької спеціалізованої 

загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів № 9 з поглибленим вивченням окремих 
предметів Марганецької міської ради;

Безродна Марія Юріївна, учениця 9 класу комунального закладу 
“Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9”;



Брусенцева Ольга Дмитрівна, учениця 9 класу комунального закладу 
“Новодачинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Богданівської сільської 
ради Павлоградського району;

Воробйова Валерія Валеріївна, учениця 9 класу середньої загальноосвітньої 
школи № 18 -  загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів 
(м. Новомосковськ);

Запорожченко Анастасія Володимирівна, учениця 9 класу комунального 
закладу освіти “Навчально-виховний комплекс № 131” Дніпровської міської 
ради;

Лиса Дар’я Владиславівна, учениця 9 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 21” Дніпровської міської ради;

Послєдова Аніта Денисівна, учениця 9 класу Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Павлоградської міської ради;

Прокопчук Марія Юріївна, учениця 9 класу комунального закладу освіти 
“Гімназія № 1” Дніпровської міської ради;

Семенко Дмитро Миколайович, учень 9 класу Водянської філії “Навчально- 
виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів -  дошкільний 
навчальний заклад” комунального закладу “Новов’язівська опорна 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Ю р’ївської районної ради;

Циганкова Уляна Юріївна, учениця 9 класу Вільногірської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Вільногірської міської ради;

Чернова Світлана Сергіївна, учениця 9 класу комунального закладу 
“Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Тернівської міської ради”;

Шавернєв Кирило Олексійович, учень 9 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 45” Дніпровської міської ради;

Борис Дар’я Святославівна, учениця 10 класу Криворізького навчально- 
виховного комплексу № 35 “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -  
багатопрофільний ліцей “Імпульс” Криворізької міської ради;

Єрохіна Анастасія В ’ячеславівна, учениця 10 класу Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Павлоградської міської ради;

Жмакіна Єлизавета Євгеніївна, учениця 10 класу Криворізької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 62 Криворізької міської ради;

Зайченко Аліна Віталіївна, учениця 10 класу середньої загальноосвітньої 
школи № 6 -  загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів 
(м. Новомосковськ);

Смушок Вікторія Валеріївна, учениця 10 класу Криворізької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 103 Криворізької міської ради;

Панкеєв Микола Сергійович, учень 10 класу комунального закладу 
“Нікопольський навчально-виховний комплекс № 15 “Загальноосвітній
навчальний заклад І ступеня -  гімназія”;

Черевко Діана Олегівна, учениця 10 класу комунального закладу 
“Перещепинський опорний освітній заклад” Новомосковської районної ради;

Андреєва Анастасія Андріївна, учениця 11 класу комунального закладу 
“Нікопольський навчально-виховний комплекс № 15 “Загальноосвітній
навчальний заклад І ступеня -  гімназія”;



Бистрова Вікторія Олегівна, учениця 11 класу комунального закладу 
“Софіївська опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Софіївської селищної 
ради Софіївського району;

Гунченко Аліна Андріївна, учениця 11 класу Криворізької гімназії № 49 
Криворізької міської ради;

Куждін Максим Олександрович, учень 11 класу Криворізької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 114 Криворізької міської ради;

Малоок Вікторія Леонідівна, учениця 11 класу П ’ятихатської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 П ’ятихатської районної ради;

Микитенко Юлія Євгенівна, учениця 11 класу Олексіївської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Нікопольської районної ради;

Нещерет Аліна Максимівна, учениця 11 класу колегіуму № 11
загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів (м. Новомосковськ);

Новак Дмитро Євгенович, учень 11 класу Першотравенської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3;

Салівон Сніжана Сергіївна, учениця 11 класу комунального закладу освіти 
“Межівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2” Межівської селищної 
ради;

Суліма Сергій Олександрович, учень 11 класу Марганецької гуманітарної 
гімназії ім. Т. Шевченка Марганецької міської ради;

Таран Анастасія Андріївна, учениця 11 класу опорної школи, комунального 
закладу освіти “Навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 1 -  Покровський ліцей” Покровської селищної ради Покровського 
району”;

Хандрига Ліліана Сергіївна, учениця 11 класу Письменської середньої 
загальноосвітньої школи (Васильківський район)

Трудове навчання (технології)
Афонін Владислав Валерійович, учень 7 класу комунального закладу освіти 

“Навчально-виховний комплекс № 131 “загальноосвітній навчальний заклад І 
ступеня -  гімназія” Дніпровської міської ради;

Редько Олександра Сергіївна, учениця 8 класу комунального закладу 
“Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25 з поглибленим 
трудовим і профільним навчанням”;

Буйвол Олена В ’ячеславівна, учениця 9 класу Криворізького навчально- 
виховного комплексу № 128 “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -  дошкільний 
навчальний заклад (дитячий садок)” Криворізької міської ради;

Макарова Анастасія Іванівна, учениця 9 класу Гупалівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Магдалинівської районної ради;

Манін Богдан Максимович, учень 9 класу комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа № 75” Дніпровської міської ради;

Масливець Давид Мірзайович, учень 9 класу комунального закладу 
“Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24”.

Руденко Каріна Сергіївна, учениця 9 класу комунального закладу 
“Навчально-виховний комплекс № 2 (середня школа І-ІІІ ступенів -  дошкільний 
навчальний заклад) м. Покров”;



Соколовська Катерина В ’ячеславівна, учениця 9 класу опорного 
комунального навчального закладу “Лозуватська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів імені Т.Г. Шевченка” Криворізької районної ради;

Ткаченко Анастасія Олександрівна, учениця 9 класу комунального закладу 
освіти “Навчально-виховний комплекс № 4 “середня загальноосвітня школа -  
дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)” Дніпровської міської ради;

Циковкін Юрій Дмитрович, учень 9 класу комунального закладу 
“Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Тернівської міської ради”;

Череп’яний Іван Леонідович, учень 9 класу комунального закладу 
“Новопільський навчально-виховний комплекс (загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів -  дошкільний навчальний заклад)” Криворізької районної ради;

Ягольнікова Марія Сергіївна, учениця 9 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 56” Дніпровської міської ради;

Довгополий Артем Михайлович, учень 10 класу комунального закладу 
освіти “Середня загальноосвітня школа № 25” Дніпровської міської ради;

Ляшенко Катерина Костянтинівна, учениця 10 класу Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Павлоградської міської ради;

Рудник Аліна Ігорівна, учениця 10 класу комунального закладу 
“Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9”;

Яровий Євгеній Петрович, учень 10 класу комунального закладу 
“Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24”;

Дяченко Ольга Юріївна, учениця 11 класу Криворізького навчально- 
виховного комплексу № 81 “Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів -  ліцей” 
Криворізької міської ради;

Вовк Валерій Олександрович, учень 11 класу комунального закладу освіти 
навчально-виховного комплексу “Олександропільська середня загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів -  дошкільний навчальний заклад Солонянської районної 
ради”;

Коваленко Ілля Михайлович, учень 11 класу Синельниківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Синельниківської міської ради;

Пазика Катерина Станіславівна, учениця 11 класу комунального закладу 
освіти “Межівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1” Межівської 
селищної ради Українська філія І ступеня комунального закладу освіти 
“Межівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 1” Межівської селищної 
ради;

Риженко Вікторія Геннадіївна, учениця 11 класу комунального закладу 
освіти “Новоолександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Раївської 
сільської ради” Синельниківського району;

Тарчинець Павло Федорович, учень 11 класу Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Павлоградської міської ради;

Яришев Владислав Анатолійович, учень 11 класу комунального закладу 
освіти “Іванівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Межівської селищної 
ради;

Ярошенко Катерина Олексіївна, учениця 11 класу комунального закладу 
“Навчально-виховний комплекс № 1 (середня школа І-ІІІ ступенів -  дошкільний 
навчальний заклад) м. Покров”



Фізика
Артьомов Ігнат Володимирович, учень 8 класу комунального закладу освіти 

“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Вітренко Володимир Сергійович, учень 8 класу комунального закладу 
освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Кривак Костянтин Романович, учень 8 класу комунального закладу 
“Підгородненський навчально-виховний комплекс № 1 ” Дніпровської районної 
ради;

Ліхошва Артем Олександрович, учень 8 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Матійчин Владислав Іванович, учень 8 класу Криворізької спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 74 Криворізької міської ради;

Писаревський Захар Михайлович, учень 8 класу комунального закладу 
“Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна” Кам’янської міської ради;

Пімонов Микита Ігорович, учень 8 класу Першотравенської 
загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів № 2;

Стасовський Олександр Олександрович, учень 8 класу комунального 
закладу освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при 
Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської 
міської ради;

Тарапата Неллі Віталіївна, учениця 8 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Астаф’єв Денис Валентинович, учень 9 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Дольник Микола Михайлович, учень 9 класу комунального закладу 
“Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3”;

Мансуров Гліб Рінатович, учень 9 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Марущак Артем Сергійович, учень 9 класу Криворізької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 94 Криворізької міської ради;

Мусіяк Рада Геннадіївна, учениця 9 класу комунального закладу 
“Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа № 5 І-ІІІ ступенів” 
Верхньодніпровської міської ради;

Савін Микита Андрійович, учень 9 класу комунального закладу освіти 
“Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю”;

Саракуз Олексій Олексійович, учень 9 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Хопрова Галина Михайлівна, учениця 9 класу Вільногірської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Вільногірської міської ради;
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Шаталович Дмитрій Олександрович, учень 9 класу комунального закладу 
освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Арчаков Всеволод Костянтинович, учень 10 класу комунального закладу 
освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Бойко Руслан Сергійович, учень 10 класу комунального закладу освіти 
“Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю”;

Бражник Олександр Олексійович, учень 10 класу комунального закладу 
“Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9”;

Дейко Олексій Сергійович, учень 10 класу комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Довженко Роман Олександрович, учень 10 класу комунального закладу 
загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів Жовтоводський ліцей;

Заєць Микола Миколайович, учень 10 класу Криворізької Центрально- 
Міської гімназії Криворізької міської ради;

Костенко Роман Тарасович, учень 10 класу комунального заклад у освіти 
“Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю”;

Лавріненко Юлія Павлівна, учениця 10 класу Криворізького Покровського 
ліцею Криворізької міської ради;

Ліненко Костянтин Миколайович, учень 10 класу Вільногірської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Вільногірської міської ради;

Мигаль Михайло Олегович, учень 10 класу комунального закладу 
“Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна” Кам’янської міської ради;

Петренко Ольга Сергіївна, учениця 10 класу комунального закладу 
“Навчально-виховне об’єднання “Ліцей нових інформаційних технологій -  
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів -  дошкільний навчальний 
заклад” Кам’янської міської ради;

Радзіон Володимир Миколайович, учень 10 класу Криворізького навчально- 
виховного комплексу № 129 “Гімназія -  ліцей академічного спрямування” 
Криворізької міської ради;

Аберніхін Ілля Олександрович, учень 11 класу комунального закладу 
“Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна” Кам’янської міської ради;

Баранов Дмитро Ігорович, учень 11 класу Павлоградського міського ліцею 
Павлоградської міської ради;

Воротинцева Марія Євгенівна, учениця 11 класу комунального закладу 
освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного 
профілю”;

Діденко Владислав Віталійович, учень 11 класу комунального закладу 
загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів Жовтоводський ліцей;

Дубогриз Єлизавета Олександрівна, учениця 11 класу комунального закладу 
освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Карпов Олександр Владиславович, учень 11 класу Криворізького 
Покровського ліцею Криворізької міської ради;
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Коваленко Ілона Юріївна, учениця 11 класу Криворізького Покровського 
ліцею Криворізької міської ради;

Кравчук Іван Андрійович, учень 11 класу Марганецької спеціалізованої 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 з поглибленим вивченням окремих 
предметів Марганецької міської ради;

Макаренко Владислав Валерійович, учень 11 класу комунального закладу 
освіти “Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді”;

Чигрин Данило Олегович, учень 11 класу комунального закладу “Технічний 
ліцей імені Анатолія Лигуна” Кам’янської міської ради;

Чорнокнижний Петро Дмитрович, учень 11 класу комунального закладу 
“Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4”;

Шлико Данило Андрійович, учень 11 класу Криворізького Покровського 
ліцею Криворізької міської ради

Французька мова
Пліскунова Дар’я Василівна, учениця 9 класу комунального закладу освіти 

“Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 126 з поглибленим вивченням 
французької мови” Дніпровської міської ради;

Послєдова Аніта Денисівна, учениця 9 класу Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Павлоградської міської ради;

Петренко Лілія Олександрівна, учениця 10 класу Криворізької 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 71 Криворізької міської ради;

Скударнова Анастасія Іллівна, учениця 10 класу комунального закладу 
освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 126 з поглибленим 
вивченням французької мови” Дніпровської міської ради;

Храпко Василь Андрійович, учень 10 класу комунального закладу освіти 
“Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 126 з поглибленим вивченням 
французької мови” Дніпровської міської ради;

Богдан Олександра Дмитрівна, учениця 1 1 класу комунального закладу 
освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 126 з поглибленим 
вивченням французької мови” Дніпровської міської ради

Хімія
Берднік Дар’я Андріївна, учениця 8 класу комунального закладу 

“Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Тернівської міської ради”;
Гудзенко Дмитро Олександрович, учень 8 класу комунального закладу 

“Олександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Дніпровської районної 
ради;

Жадько Микита Сергійович, учень 8 класу Вільногірської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 4 Вільногірської міської ради;

Кулик Софія Юріївна, учениця 8 класу Вільногірської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 5 Вільногірської міської ради;

Пімонов Микита Ігоревич, учень 8 класу Першотравенської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2;

Польшин Олександр В ’ячеславович, учень 8 класу Черкаської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новомосковської районної ради;
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Рудик Олександра Феліксівна, учениця 8 класу комунального закладу 
“Верхньодніпровська спеціалізована школа № 1 І-ІІІ ступенів з поглибленим 
вивченням іноземних мов” Верхньодніпровської міської ради;

Селькін Нікіта Костянтинович учень 8 класу Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Павлоградської міської ради;

Тетькова Валерія Миколаївна, учениця 8 класу Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19 Павлоградської міської ради;

Ядаменко Максим Олександрович, учень 8 класу Вільногірської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Вільногірської міської ради;

Борисенко Данило Олександрович, учень 9 класу Новомосковського 
міського ліцею “Самара»;

Коновал Владислав Сергійович, учень 9 класу Вільногірської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Вільногірської міської ради;

Лукашенко Олександр Олегович, учень 9 класу Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 Павлоградської міської ради;

Машарова Дар’я Юріївна, учениця 9 класу комунального закладу освіти 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради;

Мусіяк Рада Геннадіївна, учениця 9 класу комунального закладу 
“Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа № 5 І-ІІІ ступенів” 
Верхньодніпровської районної ради;

Халік Ангеліна Олександрівна, учениця 9 класу комунального закладу 
освіти “Середній загальноосвітній навчальний заклад № 71” Дніпровської 
міської ради;

Шейкіна Поліна Миколаївна, учениця 9 класу комунального закладу 
“Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна” Кам’янської міської ради;

Бєляєва Катерина Ігорівна, учениця 10 класу Марганецької гімназії 
Марганецької міської ради;

Драгунов Андрій Вікторович, учень 10 класу комунального закладу освіти 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради;

Жигалова Анастасія Дмитрівна, учениця 10 класу комунального закладу 
“Нікопольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5”;

Іванова Ірина Євгеніївна, учениця 10 класу Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 Павлоградської міської ради;

Коваленко Артур Владиславович, учень 10 класу комунального закладу 
“Перещепинський опорний освітній заклад” (Новомосковський район);

Масло Микита Олександрович, учень 10 класу комунального закладу 
“Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Тернівської міської ради”;

Погорєлова Софія Костянтинівна, учениця 10 класу комунального закладу 
освіти “Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради;

Смолянець Руслан Костянтинович, учень 10 класу комунального закладу 
загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів Жовтоводський ліцей;

Третяк Владислав Сергійович, учень 10 класу комунального закладу 
“Олександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Дніпровської районної 
ради;

Фанасова Анна Владиславівна, учениця 10 класу Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Павлоградської міської ради;
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Черевань Анастасія Анатоліївна, учениця 10 класу комунального закладу 
загальної середньої освіти II—III ступенів Ж овтоводський ліцей;

Анатайчук Андрій Віталійович, учень 11 класу комунального закладу освіти 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради;

Андрієвський Денис Олександрович, учень 11 класу комунального закладу 
освіти “Д ніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного 
профілю”;

Беркета Ксенія Олександрівна, учениця 11 класу комунального закладу 
освіти “Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді” ;

Іскендеров Рустам Кірманович, учень 11 класу комунального закладу 
“Навчально-виховне об ’єднання “Ліцей нових інформаційних технологій -  
загальноосвітній навчальний заклад І—II ступенів -  дош кільний навчальний 
заклад” К ам ’янської м іської ради; •

Калюжний Ю хим Андрійович, учень 11 класу Криворізької гімназії № 49 
Криворізької міської ради;

Кузьменко Дарина Ігорівна, учениця 11 класу комунального закладу освіти 
“Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат “Д ніпро”;

Лапшин Гліб Олегович, учень 11 класу комунального закладу “Технічний 
ліцей імені Анатолія Лигуна” К ам ’янської міської ради;

Личинкин Валентин Ігорович, учень 11 класу комунального закладу освіти 
“Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат “Д ніпро”;

Перетятько Ірина Павлівна, учениця 11 класу Павлоградської 
загальноосвітньої школи І—III ступенів № 12 Павлоградської міської ради;

Фролова Анастасія Андріївна, учениця 11 класу комунального закладу 
освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного 
профілю”
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ департаменту освіти 
і науки облдержадміністрації 
17.04.2019 № 237/0/212-19

СПИСОК
учителів, учні яких стали переможцями ІІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів 
у 2018/2019 навчальному році

Алєксєєва Наталя Василівна, вчитель англійської мови Криворізької 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 107 з поглибленим вивченням 
англійської мови Криворізької міської ради;

Алієва Тетяна Олександрівна, вчитель німецької мови комунального 
закладу “Нікопольський навчально-виховний комплекс № 15 “Загальноосвітній 
навчальний заклад І ступеня-гімназія”;

Алтоіз Лея, вчитель мови іврит комунального закладу “Навчально-виховний 
комплекс “Криворізька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів із поглибленим 
вивченням іноземних мов -  дошкільний навчальний заклад” Криворізької 
міської ради;

Альошина Діна Вікторівна, вчитель математики Гвардійської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новомосковської районної ради;

Андрощук Гражина Мечіславівна, вчитель польської мови комунального 
закладу “Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4”;

Анєчкіна Ольга Іванівна, вчитель іспанської мови Криворізької 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 71 Криворізької міської ради;

Антоненко Ніна Миколаївна, вчитель історії комунального закладу освіти 
“Гімназія № 1” Дніпровської міської ради;

Артеменко Інна Олександрівна, вчитель англійської мови комунального 
закладу “Загальноосвітій навчальний заклад І ступеня -  гімназія № 39” 
Кам’янської міської ради;

Асєєва Олена Анатоліївна, вчитель трудового навчання Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Павлоградської міської ради;

Афанасьєва Світлана Олександрівна, вчитель інформатики комунального 
закладу “Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 Тернівської 
міської ради”;

Бабич Ольга Мирославівна, вчитель російської мови та зарубіжної 
літератури П ’ятихатської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1
П ’ятихатської районної ради;

Бабіна Ксенія Борисівна, вчитель англійської мови Першотравенської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3;

Байдал Наталія Кирилівна, вчитель хімії Павлоградської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 9 Павлоградської міської ради;

Байдуков Юрій Вікторович, учитель комунального закладу "Нікопольська 
середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24;



Бакуліна Наталія Петрівна, вчитель англійської мови Криворізької 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 74 Криворізької міської ради;

Балабаєва Людмила Василівна, вчитель фізики комунального закладу освіти 
“Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді”;

Балак Ірина Адольфівна, вчитель історії комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа № 9 м. Покров”;

Балюрко Наталія Іванівна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури 
комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 133” 
Дніпровської міської ради;

Бас Валерій Маркович, учитель математики Криворізької Центрально- 
Міської гімназії Криворізької міської ради;

Басова Ірина Вікторівна, вчитель економіки Криворізької спеціалізованої 
школи І - ІІІ ступенів № 70 Криворізької міської ради;

Башлик Ганна Миколаївна, вчитель географії комунального закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3 Жовтоводської міської ради;

Башлій Юлія Михайлівна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури 
Марганецької спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 з 
поглибленим вивченням окремих предметів Марганецької міської ради;

Бежанідзе Ірина Годердзієвна, вчитель математики Криворізького 
навчально-виховного комплексу № 35 “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -  
багатопрофільний ліцей “Імпульс” Криворізької міської ради;

Безверха Ліна Степанівна, вчитель математики Криворізької гімназії № 49 
Криворізької міської ради;

Безкровна Світлана Дмитрівна, вчитель інформатики Криворізького 
навчально-виховного комплексу № 129 “Гімназія -  ліцей академічного 
спрямування” Криворізької міської ради;

Безрукава Оксана Григорівна, вчитель інформатики комунального закладу 
освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного 
профілю”;

Безрукавий Юрій Васильович, учитель інформатики комунального закладу 
освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного 
профілю”;

Безуглий Володимир Вікторович, учитель фізики комунального закладу 
освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного 
профілю”;

Безцінна Наталія Андріївна, вчитель географії комунального закладу 
“Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня -  гімназія № 39” Кам’янської 
міської ради;

Березенська Юлія Сергіївна, вчитель географії Синельниківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Синельниківської міської ради;

Бессонова Ірина Борисівна, вчитель історії Криворізького навчально- 
виховного комплексу № 129 “Гімназія -  ліцей академічного спрямування” 
Криворізької міської ради;

Бєлявська Валерія Львівна, вчитель англійської мови комунального закладу 
освіти “Навчально-виховний комплекс № 148” Спеціалізована школа -  
дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) “Планета Щастя” Дніпровської 
міської ради;



Бєляєва Валерія Володимирівна, вчитель економіки комунального закладу 
“Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 Тернівської міської ради”;

Бикова Інна Олексіївна, вчитель англійської мови комунального закладу 
“Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20”;

Біла Ганна Федорівна, вчитель економіки комунального закладу освіти 
“навчально-виховний комплекс № 100 “загальноосвітній навчальний заклад І - ІІІ 
ступенів -  ліцей” Дніпровської міської ради;

Біла Олена Олександрівна вчитель біології середньої загальноосвітньої 
школи № 18 - загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів
(м. Новомосковськ);

Білозір Ольга Станіславівна, вчитель англійської мови Криворізької 
Центрально-Міської гімназії Криворізької міської ради;

Білоусова Тетяна Олексіївна, вчитель російської мови та зарубіжної 
літератури комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 45” 
Дніпровської міської ради;

Біндасова Тетяна Петрівна, вчитель економіки Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Павлоградської міської ради;

Бісик Олена Дмитрівна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури 
Павлоградської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Павлоградської 
міської ради;

Богданова Вікторія Миколаївна, вчитель екології комунального закладу 
“Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з класами вечірньої форми 
навчання № 4 Тернівської міської ради”;

Богодиста Наталія Іванівна, вчитель математики комунального закладу 
освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Богомазова Алла Вікторівна, вчитель української мови та літератури 
комунального закладу освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа 
№ 22 з поглибленим вивченням іноземної мови” Дніпровської міської ради;

Богуш Валентина Михайлівна, вчитель економіки комунального закладу 
“Середня загальноосвітня школа № 30” Кам’янської міської ради;

Божко Станіслав Борисович, учитель правознавства комунального закладу 
освіти “Навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 1 
-  Покровська гімназія” Покровської селищної ради;

Бойда Віталій Йосипович, учитель історії комунального закладу освіти 
“Привільнянська загальноосвітня середня школа І-ІІІ ступенів Солонянської 
районної ради”;

Бойко Світлана Леонідівна, вчитель математики Криворізької гімназії № 95 
Криворізької міської ради;

Бока Ольга Анатоліївна, вчитель української мови та літератури 
комунального закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів “Перспектива” 
Жовтоводської міської ради;

Болотова Наталія Вікторівна, вчитель англійської мови Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Павлоградської міської ради;

Бондар Віктор Григорович, учитель географії комунального закладу 
“Підгородненська загальноосвітня школа № 2 І - ІІІ ступенів” Дніпровської 
районної ради;



Бондарева Раїса Григорівна, вчитель інформатики комунального закладу 
Павлоградський міський ліцей Павлоградської міської ради;

Бондаренко Наталія Олегівна, вчитель екології Криворізького Центрально- 
Міського ліцею Криворізької міської ради;

Бондарчук Тетяна Вікторівна, вчитель фізики Криворізького Центрально- 
Міського ліцею Криворізької міської ради;

Бондік Ірина Георгіївна, вчитель інформатики комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Бородкіна Наталя Петрівна, вчитель хімії Криворізької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 94 Криворізької міської ради;

Бочарова Тетяна Анатоліївна, вчитель географії Гвардійської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новомосковської районної ради;

Боярських Ганна Павлівна, вчитель хімії комунального закладу “Тернівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Тернівської міської ради”;

Брагіна Олена Іванівна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури 
Криворізького навчально-виховного комплексу № 35 “Загальноосвітня школа І -  
ІІІ ступенів -  багатопрофільний ліцей “Імпульс” Криворізької міської ради;

Брайловська Ірина Миколаївна, вчитель біології комунального закладу 
загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів Жовтоводський ліцей;

Брічка Людмила Василівна, вчитель географії Криворізького навчально- 
виховного комплексу № 81 “Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів -  ліцей” 
Криворізької міської ради;

Бублова Вікторія Володимирівна, вчитель французької мови комунального 
закладу “Нікопольський навчально-виховний комплекс № 7 “Загальноосвітній 
заклад І ступеня -  гімназія”;

Будіна Наталія Василівна, вчитель інформатики комунального закладу 
“Технічний ліцей мені Анатолія Лигуна” Кам’янської міської ради;

Буланий Олександр Павлович, учитель інформатики комунального закладу 
освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Булгакова Валентина Анатоліївна, вчитель правознавства Криворізької 
гімназії № 91 Криворізької міської ради;

Бульгак Галина Борисівна, вчитель трудового навчання комунального 
закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 52” Дніпровської міської 
ради;

Бурова Ніна Олександрівна, вчитель німецької мови комунального закладу 
освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 53 з поглибленим 
вивченням німецької мови” Дніпровської міської ради;

Буря Світлана Петрівна, вчитель географії Синельниківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Синельниківської міської ради;

Бухно Галина Миколаївна, вчитель української мови та літератури 
комунального закладу освіти “Українсько-Американський ліцей” Дніпровської 
міської ради;

Вайман Володимир Львович, учитель математики комунального закладу 
загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів Жовтоводський ліцей;



Вакар Ольга Олександрівна, вчитель Криворізької спеціалізованої школи І -  
ІІІ ступенів Криворізької міської ради;

Валявська Неля Г ригорівна, вчитель географії комунального закладу освіти 
“Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат “Дніпро”;

Вашерук Олександр Васильович, вчитель фізики комунального закладу 
освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного 
профілю”;

Велика Тетяна Петрівна, вчитель правознавства комунального закладу 
освіти “Навчально-виховний комплекс “Межівська загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів -  аграрний ліцей-інтернат” Межівської селищної ради”;

Вечерова Валентина Володимирівна, вчитель хімії комунального закладу 
освіти “Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради;

Виноградова Ірина Олександрівна, вчитель англійської мови комунального 
закладу “Навчально-виховний комплекс “Гімназія № 11 -  спеціалізована школа 
з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня -  дошкільний навчальний 
заклад “Еврика” Кам’янської міської ради;

Візор Тетяна Володимирівна, вчитель англійської мови середньої 
загальноосвітньої школи № 6 -  загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ 
ступенів (м. Новомосковськ);

Вінніченко Алла Сергіївна, вчитель російської мови та зарубіжної 
літератури комунального закладу загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів 
гуманітарна гімназія імені Лесі Українки Жовтоводської міської ради;

Власенко Валентина Григорівна, вчитель правознавства Аулівського 
опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Аулівської селищної 
ради Криничанського району;

Власова Галина Володимирівна, вчитель географії Першотравенської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2;

Власюк Марина Миколаївна, вчитель Криворізького навчально-виховного 
комплексу № 81 “Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів -  ліцей” Криворізької 
міської ради;

Вовк Руслана Сергіївна, вчитель англійської мови Криворізької гімназії 
№ 91 Криворізької міської ради;

Вовк Тетяна Віталіївна, вчитель інформатики комунального закладу освіти 
“Гімназія № 3” Дніпровської міської ради;

Волик Надія Андріївна, вчитель української мови та літератури 
комунального закладу “Середня загальноосвітня школа № 9 м. Покров”;

Волкова Наталя Вікторівна, вчитель трудового навчання комунального 
закладу “Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 Тернівської 
міської ради”;

Волошина Вікторія Сергіївна, вчитель української мови та літератури 
комунального закладу освіти “Спеціалізована школа № 7 з поглибленим 
вивченням іноземних мов” Дніпровської міської ради;

Волошиненко Леся Василівна, вчитель історії комунального закладу 
“Середня загальноосвітня школа № 30” Кам’янської міської ради;

Волченко Світлана Миколаївна, вчитель біології Криворізької гімназії № 49 
Криворізької міської ради;



Воробєй Інна Анатоліївна, вчитель інформатики комунального закладу 
освіти “Нікопольська спеціалізована школа І - ІІІ ступенів № 5”;

Воскобойнікова Наталія Вікторівна, вчитель історії Синельниківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Синельниківської міської ради;

Вострова Людмила Петрівна, вчитель англійської мови комунального 
закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 132” Дніпровської міської 
ради;

Г авриленко Любов Іванівна, вчитель економіки Криворізької гімназії № 95 
Криворізької міської ради;

Г аража Олена Іванівна, вчитель української мови та літератури 
комунального закладу “Царичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Царичанської селищної ради;

Гармаш Світлана Миколаївна, вчитель екології комунального навчального 
закладу “Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради;

Гарнік Ніна Андріївна, вчитель правознавства комунального закладу 
“Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна” Кам’янської міської ради;

Гергало Людмила Миколаївна, вчитель біології Марганецької гуманітарної 
гімназії ім. Т. Шевченка Марганецької міської ради;

Гільова Ольга Петрівна, вчитель російської мови та літератури Криворізької 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 71 Криворізької міської ради;

Глейзер Ольга Володимирівна, вчитель мови іврит комунального закладу 
освіти “Навчально-виховний комплекс № 144 “спеціалізована школа з 
поглибленим вивченням івриту, історії єврейського народу, єврейських традицій 
-  дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)” Дніпровської міської ради;

Глубенок Світлана Валентинівна, вчитель фізики Криворізького 
Покровського ліцею Криворізької міської ради;

Глухова Ольга Борисівна, вчитель правознавства Іверського закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради;

Голобородько Віра Анатоліївна, вчитель фізики Криворізького навчально- 
виховного комплексу № 129 “Гімназія -  ліцей академічного спрямування” 
Криворізької міської ради;

Голобородько Олена Миколаївна, вчитель математики комунального 
закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 49” Дніпровської міської 
ради;

Головченко Надія В ’ячеславівна, вчитель географії комунального закладу 
“Царичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Царичанської селищної 
ради;

Голтвянський Олег Григорович, вчитель географії комунального закладу 
“Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа № 2 І-ІІІ ступенів” 
Верхньодніпровської міської ради;

Гольчик Яна Валеріївна, вчитель математики комунального закладу 
“Нікопольська спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів 
№ 26”;

Гонсіровська Інна Вікторівна, вчитель англійської мови комунального 
закладу “Новоолександрівський навчально-виховний комплекс “Середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -  дошкільний навчальний заклад” 
Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району;



Гопак Надія Пантеліївна, вчитель історії та правознавства комунального 
закладу загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів гуманітарна гімназія імені Лесі 
Українки Жовтоводської міської ради;

Гордієнко Ірина Аркадіївна, вчитель хімії Новомосковського міського 
ліцею “Самара”;

Гордієнко Любов Дмитрівна, вчитель російської мови та зарубіжної 
літератури комунального закладу “Слобожанський навчально-виховний 
комплекс № 1 “Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів -  Центр 
позашкільної освіти Слобожанської селищної ради”;

Гордієнко Юрій Олександрович, учитель інформатики комунального 
закладу Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 75 Криворізької 
міської ради;

Горева Наталя Олександрівна, вчитель математики Криворізького 
навчально-виховного комплексу № 81 “Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів -  
ліцей” Криворізької міської ради;

Горіна Ольга Теофіліївна, вчитель історії Першотравенської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5;

Горлова Тетяна Анатоліївна, вчитель української мови та літератури 
комунального закладу “Загальноосвітній ліцей м. Покров”;

Городецька Наталія Яківна, вчитель російської мови та зарубіжної 
літератури Водянської філії “Навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів -  дошкільний навчальний заклад” комунального закладу 
“Новов’язівська опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Ю р’ївської 
районної ради;

Г ороднича Олена Сергіївна, вчитель правознавства Криворізької 
спеціалізованої школи № 9 з поглибленим вивченням економіки, права та 
іноземних мов Криворізької міської ради;

Горя Наталія Валеріївна, вчитель інформатики комунального закладу 
загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів Жовтоводський ліцей;

Гречихіна Любов Євгенівна, вчитель біології комунального закладу 
“Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня -  гімназія № 39” Кам’янської 
міської ради;

Григор’єв Сергій Борисович, учитель фізики комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Гриценко Микола Петрович, учитель трудового навчання комунального 
закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 25” Дніпровської міської 
ради;

Гришина Юлія Віталіївна, вчитель французької мови комунального закладу 
освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 126 з поглибленим 
вивченням французької мови” Дніпровської міської ради;

Громик Наталія Петрівна, вчитель інформатики комунального закладу 
освіти “Навчально-виховний комплекс № 37 “Дніпровська гімназія -  школа І 
ступеня -  дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)” Дніпровської міської 
ради;

Гросман Фаїна Михайлівна, вчитель географії комунального закладу 
“Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9”;



Губарєв Сергій Володимирович, учитель фізики комунального закладу 
“Навчально-виховне об’єднання -  ліцей науково-інформаційних технологій” 
Кам’янської міської ради;

Гуденко Світлана Марківна, вчитель української мови та літератури 
комунального закладу “Слобожанський навчально-виховний комплекс № 1 
“Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів -  Центр позашкільної 
освіти Слобожанської селищної ради” Дніпровського району;

Гудзь Ніна Петрівна, вчитель української мови та літератури комунального 
закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 1” Дніпровської міської ради;

Гузеєва Юлія Анатоліївна, вчитель математики комунального закладу 
освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Г улькіна Світлана Іванівна, вчитель географії Черкаської загальноосвітньої 
школи І - ІІІ ступенів Новомосковської районної ради;

Гуревич Белла Олександрівна, вчитель хімії комунального закладу освіти 
“Середній загальноосвітній навчальний заклад № 71” Дніпровської міської ради;

Г усєва Олена Володимирівна, заступник директора комунального закладу 
освіти “Гімназія № 1” Дніпровської міської ради;

Гущина Марина Валентинівна, вчитель математики Криворізького 
навчально-виховного комплексу № 129 “Гімназія -  ліцей академічного 
спрямування” Криворізької міської ради;

Дворник Тетяна Миколаївна, вчитель англійської мови Магдалинівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;

Дегтярьов Сергій Олегович, учитель трудового навчання комунального 
закладу освіти навчально-виховного комплексу “Олександропільська середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -  дошкільний навчальний заклад” 
Солонянської районної ради;

Дегтярьова Юлія Василівна, вчитель біології комунального закладу освіти 
навчально-виховного комплексу “Олександропільська середня загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів -  дошкільний навчальний заклад” Солонянської районної 
ради;

Дейнега Світлана Миколаївна, вчитель інформатики Криворізької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 130 Криворізької міської ради;

Демниченко Тетяна Василівна, вчитель географії комунального закладу 
“Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20”;

Демчук Зоя Олександрівна, вчитель математики комунального закладу 
освіти “Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті 
митної справи та фінансів” Дніпровської міської ради;

Дергачова Тетяна Андріївна, вчитель англійської мови Криворізької 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 71 Криворізької міської ради;

Дєрусова Ілона Юріївна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури 
Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 114 Криворізької міської 
ради;

Дєрусова Ірина Юріївна, вчитель правознавства Криворізької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 114 Криворізької міської ради;

Дзеркаль Ольга Дмитрівна, вчитель географії та економіки Вільногірської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Вільногірської міської ради;



Дзюбенко Олена Валентинівна, вчитель української мови та літератури 
Криворізької гімназії № 95 Криворізької міської ради;

Дицюра Наталія Олександрівна, вчитель української мови та літератури 
Синельниківської загальноосвітньої школи № 3 Синельниківської міської ради;

Дініц Олександр Володимирович, вчитель історії та правознавства 
комунального закладу “Нікопольська середня загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів № 13”;

Дмитренко Ірина Леонтіївна, вчитель французької мови комунального 
закладу освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 126 з 
поглибленим вивченням французької мови” Дніпровської міської ради;

Дмитрієва Оксана Володимирівна, вчитель трудового навчання 
комунального закладу освіти “Новоолександрівська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів Раївської сільської ради” Синельниківського району;

Довбиш Владислава Володимирівна, вчитель біології середньої 
загальноосвітньої школи № 18 - загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ 
ступенів (м. Новомосковськ);

Довгаль Олена Сергіївна, вчитель фізики комунального закладу освіти 
“Гімназія № 3” Дніпровської міської ради;

Долгошапко Ганна Семенівна, вчитель географії та економіки 
комунального закладу “Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 20”;

Домущей Вікторія Вікторівна, вчитель англійської мови Першотравенської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5;

Доруда Ліна Миколаївна, вчитель географії Олексіївської загальноосвітньої 
школи І - ІІІ ступенів Нікопольської районної ради;

Дрібас Анна Валеріївна, вчитель математики Криворізького Центрально- 
Міського ліцею Криворізької міської ради;

Дроздова Ельвіра Русланівна, вчитель економіки Синельниківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Синельниківської міської ради;

Дроздовський Віктор Володимирович, учитель історії Новомосковського 
міського ліцею “Самара”;

Дружков Іван Олександрович, учитель трудового навчання Криворізької 
гімназії № 95 Криворізької міської ради;

Дубовиченко Валентина Миколаївна, вчитель української мови та 
літератури Васильківської середньої загальноосвітньої школи № 2
Васильківської селищної ради Васильківського району;

Дурніна Людмила Олексіївна, вчитель англійської мови Томаківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Томаківської селищної ради;

Душка Наталія Григорівна, вчитель української мови та літератури 
комунального закладу “Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня -  гімназія 
№ 39” Кам’янської міської ради;

Дюба Ірина Володимирівна, вчитель хімії Криворізької гімназії № 49 
Криворізької міської ради;

Еккерт Олена Василівна, вчитель біології Павлоградської загальноосвітньої 
школи І - ІІІ ступенів № 12 Павлоградської міської ради;



Ентін Йосиф Абрамович, учитель інформатики комунального закладу 
освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Ерержна Ольга Іванівна, вчитель біології Вільногірської загальноосвітньої 
школи І—ІІІ ступенів № 3 Вільногірської міської ради;

Ерліх Світлана Яківна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури 
комунального закладу освіти “Навчально-виховний комплекс № 131”
Дніпровської міської ради;

Євтушенко Тетяна Петрівна, вчитель української мови та літератури 
П ’ятихатської загальноосвітньої школи І—ІІІ ступенів № 1 П ’ятихатської 
районної ради;

Єгорова Марина Едуардівна, вчитель інформатики Криворізького 
навчально-виховного комплексу № 129 “Гімназія -  ліцей академічного 
спрямування” Криворізької міської ради;

Єлісеєва Людмила Анатоліївна, вчитель історії Криворізької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 75 Криворізької міської ради;

Єрмоленко Людмила Олександрівна, вчитель біології комунального закладу 
освіти “Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті 
митної справи та фінансів” Дніпровської міської ради;

Єрмоленко Марина Григорівна, вчитель правознавства Синельниківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Синельниківської міської ради;

Єршова Світлана Вікторівна, вчитель російської мови та зарубіжної 
літератури комунального закладу “Нікопольська середня загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 9”;

Жернокльова Людмила Олександрівна, вчитель фізики комунального 
закладу загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів Жовтоводський ліцей;

Живиця Олена Олександрівна, вчитель хімії комунального закладу 
“Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19”;

Жиленко Олена Василівна, вчитель біології комунального закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів “Перспектива” Жовтоводської міської ради;

Жолоб Галина Дмитрівна, вчитель біології Вільногірської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 5 Вільногірської міської ради;

Жушман Людмила Сергіївна, вчитель української мови та літератури 
Криворізької педагогічної гімназії Криворізької міської ради;

Забєліна Ірина Леонідівна, вчитель української мови та літератури 
Першотравенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5;

Заболотня Олена Василівна, вчитель екології Чумаківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Томаківської селищної ради;

Завгородня Вікторія Геннадіївна, вчитель фізики комунального закладу 
“Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19”;

Загребельна Рита Олександрівна, вчитель екології комунального закладу 
освіти “Межівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1” Межівської 
селищної ради” Українська філія І ступеня комунального закладу освіти 
“Межівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 1” Межівської селищної 
ради”;



Задворна Наталія Іванівна, вчитель трудового навчання комунального 
закладу “Нікопольська середня загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів № 25 з 
поглибленим трудовим і профільним навчанням”;

Задесенець Антоніна Олександрівна, вчитель біології та екології 
комунального закладу освіти “Фінансово-економічний ліцей наукового 
спрямування при Університеті митної справи та фінансів” Дніпровської міської 
ради;

Задорожній Віталій Миколайович, вчитель інформатики Криворізького 
природничо-наукового ліцею Криворізької міської ради;

Задоя Ірина Євгеніївна, вчитель трудового навчання комунального закладу 
освіти “Середня загальноосвітня школа № 56” Дніпровської міської ради;

Зайцев Анатолій Степанович, учитель Павлоградської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №3 Павлоградської міської ради Дніпропетровської області.

Зайцева Лідія Сергіївна, вчитель англійської мови Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19 Павлоградської міської ради;

Заїка Тетяна Миколаївна, вчитель географії Криворізької загальноосвітньої 
школи І - ІІІ ступенів № 94 Криворізької міської ради;

Захарова Вікторія Анатоліївна, вчитель географії Криворізької гімназії № 49 
Криворізької міської ради;

Захарова Тетяна Петрівна, вчитель біології Зеленодольської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Зеленодольської міської ради 
Апостолівського району;

Захарченко Таміла Миколаївна, вчитель історії комунального закладу 
освіти навчально-виховного комплексу “Олександропільська середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -  дошкільний навчальний заклад 
Солонянської районної ради”;

Захарчич Любов Романівна, вчитель української мови та літератури 
комунального закладу “Губиниський заклад загальної середньої освіти І-ІІ 
ступенів № 1, філія комунального закладу “Губиниський заклад загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 (опорний заклад)” Новомосковської районної 
ради;

Збаранська Оксана Вікторівна, вчитель англійської мови комунального 
закладу “Пушкарівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Верхньодніпровської районної ради;

Зборець Світлана Вікторівна, вчитель історії комунального закладу 
“Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня -  
колегіум № 16” Кам’янської міської ради;

Зелена Валентина Миколаївна, вчитель екології опорного навчального 
закладу “Жовтоолександрівський заклад загальної середньої освіти” 
П ’ятихатської районної ради;

Зель Марія Олексіївна, вчитель історії та правознавства комунального 
закладу “Нікопольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5”;

Земляна Лілія Вікторівна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури 
Петропавлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 з професійним 
навчанням Петропавлівської районної ради;



Золотаревська Лариса Юріївна, вчитель української мови та літератури 
комунального закладу “Криничанська середня загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 1” Криничанської сільської ради;

Зоріна Марина Олександрівна, вчитель історії комунального закладу 
“Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Тернівської міської ради”;

Зрожевська Наталія Миколаївна, вчитель російської мови та зарубіжної 
літератури Письменської середньої загальноосвітньої школи (Васильківський 
район);

Зубенко Тетяна Вікторівна, вчитель російської мови та зарубіжної 
літератури Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 103 
Криворізької міської ради;

Іванова Галина Іванівна, вчитель біології комунального закладу 
“Нікопольська спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів 
№ 26”;

Іванова Ганна Юріївна, вчитель правознавства комунального закладу 
“Дніпровська середня загальноосвітня багатопрофільна школа І-ІІІ ступенів” 
Верхньодніпровської районної ради;

Іванова Ірина Костянтинівна, вчитель математики комунального закладу 
освіти “Гімназія № 3” Дніпровської міської ради;

Іванова Людмила Геннадіївна, вчитель французької мови Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Павлоградської міської ради;

Іванченко Лариса Анатоліївна, вчитель української мови та літератури 
Преображенського навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа І -  
ІІІ ступенів -  дошкільний навчальний заклад” Томаківської селищної ради;

Іванченко Любов Леонідівна, вчитель французької мови комунального 
закладу “Олександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Дніпровської 
районної ради;

Івашина Ігор Іванович, вчитель хімії Вільногірської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 3 Вільногірської міської ради;

Івашина Тетяна Ярославівна, вчитель інформатики Вільногірської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Вільногірської міської ради;

Іващенко Ольга Володимирівна, вчитель української мови та літератури 
Криворізького навчально-виховного комплексу № 35 “Загальноосвітня школа І -  
ІІІ ступенів -  багатопрофільний ліцей “Імпульс” Криворізької міської ради;

Ілларіонов Микола Юрійович, вчитель економіки Вільногірської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Вільногірської міської ради;

Ільченко Ірина Григорівна, вчитель інформатики комунального закладу 
освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного 
профілю”;

Іщенко Наталія Федорівна, вчитель російської мови та зарубіжної 
літератури комунального закладу “Нікопольська середня загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 9”;

Кадерова Тетяна Йосипівна, вчитель географії комунального закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 8 Жовтоводської міської ради;

Каліненко Світлана Іванівна, вчитель біології Новомосковського міського 
ліцею “Самара”;



Калініченко Світлана Григорівна, вчитель біології комунального закладу 
“Вербківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” (Павлоградський район);

Каморда Олена Вікторівна, вчитель хімії Вільногірської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 4 Вільногірської міської ради;

Карповська Інна Анатоліївна, вчитель математики комунального закладу 
освіти “Середня загальноосвітня школа № 54” Дніпровської міської ради;

Каряка Леонід Григорович, вчитель хімії комунального закладу 
“Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6”;

Кашанський Володимир Олександрович, вчитель хімії комунального 
закладу освіти “Святовасилівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Святовасилівської сільської ради Солонянського району”;

Кирилюк Ольга Петрівна, вчитель фізики комунального закладу освіти 
“Навчально-виховний комплекс № 61 “Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ 
ступенів -  техніко-економічний ліцей” Дніпровської міської ради;

Кирюшенко Наталя Володимирівна, вчитель Криворізької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 68 Криворізької міської ради;

Кисельова Лідія Іванівна, вчитель англійської мови комунального закладу 
освіти “Українсько-Американський ліцей” Дніпровської міської ради;

Кім Маргарита Сапіївна, вчитель географії комунального закладу освіти 
навчально-виховний комплекс № 61 “Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ 
ступенів -  техніко-економічний ліцей” Дніпровської міської ради;

Кіреєва Єлизавета Олександрівна, вчитель історії Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17 Павлоградської міської ради;

Кірієнко Олена Олександрівна, вчитель географії Першотравенської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2;

Кіріченко Дар’я Борисівна, вчитель фізики Криворізького Центрально- 
Міського ліцею Криворізької міської ради;

Кісельова Таміла Ігорівна, вчитель англійської мови комунального закладу 
“Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня -  
колегіум № 16” Кам’янської міської ради;

Кісенко Зінаїда Вікторівна, вчитель правознавства комунального закладу 
освіти “Навчально-виховний комплекс № 57 “загальноосвітній навчальний 
заклад І ступеня -  гімназія” Дніпровської міської ради;

Клевець Андрій Миколайович, вчитель екології комунального закладу 
“Навчально-виховний комплекс “Гімназія №11 -  спеціалізована школа з 
поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня -  дошкільний навчальний 
заклад “Еврика” Кам’янської міської ради;

Клець Віктор Кирилович, учитель історії та правознавства комунального 
закладу освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико- 
математичного профілю”;

Климко Галина Михайлівна, вчитель екології комунального закладу 
“Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа № 5 І-ІІІ ступенів” 
Верхньодніпровської міської ради;

Климова Ірина Василівна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури 
середньої загальноосвітньої школи № 18 -  загальноосвітнього навчального 
закладу І-ІІІ ступенів (м. Новомосковськ);



Клочко Наталія Валентинівна, вчитель географії комунального закладу 
“Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна” Кам’янської міської ради;

Клюс Наталія Анатоліївна вчитель біології комунального закладу освіти 
“Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат ”Дніпро”;

Княгницька Вікторія Павлівна, вчитель української мови та літератури 
комунального навчального закладу “Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської 
міської ради;

Кобзар Оксана Іванівна, вчитель хімії комунального закладу освіти “Хіміко- 
екологічний ліцей” Дніпровської міської ради;

Ковалевська Оксана Леонідівна, вчитель російської мови та зарубіжної 
літератури комунального закладу освіти “Межівська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів № 2” Межівської селищної ради Межівського району;

Ковалевська Оксана Леонідівна, вчитель української мови та літератури 
комунального закладу освіти “Межівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 2” Межівської селищної ради Межівського району;

Коваленко Галина Миколаївна, вчитель правознавства комунального 
закладу освіти “Спеціалізована школа № 13” Дніпровської міської ради;

Коваленко Іван Миколайович, учитель історії комунального закладу 
“Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6”;

Коваленко Ірина Володимирівна, вчитель економіки Криворізької
спеціалізованої школи № 9 з поглибленим вивченням економіки, права та
іноземних мов Криворізької міської ради;

Коваленко Людмила Олександрівна, вчитель історії комунального закладу 
освіти “Навчально-виховний комплекс № 12” “загальноосвітній навчальний 
заклад І ступеня -  гімназія” Дніпровської міської ради;

Коваленко Ольга Володимирівна, вчитель трудового навчання 
комунального закладу освіти “Межівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 1” Межівської селищної ради” Українська філія І ступеня комунального 
закладу освіти “Межівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ” 
Межівської селищної ради”;

Коваленко Світлана Іванівна, вчитель географії комунального закладу 
освіти “Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді”;

Коваленко Сергій Леонідович, учитель історії комунального закладу 
“Нікопольський навчально-виховний комплекс № 15 “Загальноосвітній
навчальний заклад І ступеня -  гімназія”;

Коваленко Тетяна Василівна, вчитель іспанської мови комунального 
закладу освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 9 з 
поглибленим вивченням англійської мови” Дніпровської міської ради;

Коваль Валентина Григорівна, вчитель української мови та літератури 
середньої загальноосвітньої школи № 18 -  загальноосвітнього навчального 
закладу І-ІІІ ступенів (м. Новомосковськ);

Коваль Лариса Миколаївна, вчитель англійської мови комунального закладу 
загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів гуманітарна гімназія імені Лесі 
Українки Жовтоводської міської ради;

Ковальова Анжеліка Миколаївна, вчитель історії Павлоградського міського 
ліцею Павлоградської міської ради;



Ковальова Наталія Андріївна, вчитель правознавства Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Павлоградської міської ради;

Ковдря Віктор Власович, учитель Синельниківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 4 Синельниківської міської ради;

Козинець Валентина Вікторівна, вчитель екології Спаської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новомосковської районної ради;

Козлова Тетяна Іванівна, вчитель фізики комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Колесник Галина Борисівна, вчитель німецької мови Криворізької 
спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20 з поглибленим 
вивченням німецької мови Криворізької міської ради;

Колесник Ольга Іванівна, вчитель біології комунального закладу освіти 
“Святовасилівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Святовасилівської сільської ради Солонянського району”;

Колісник Вікторія Альбеківна, вчитель англійської мови комунального 
закладу освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 7 з 
поглибленим вивченням іноземних мов” Дніпровської міської ради;

Коміссаров Віктор Анатолійович, учитель трудового навчання 
комунального закладу “Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 
Тернівської міської ради”;

Комок Ірина Миколаївна, вчитель фізики Вільногірської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 4 Вільногірської міської ради;

Коноваленко Микола Сергійович, учитель Криворізької гімназії № 91 
Криворізької міської ради;

Кононенко Наталя Олександрівна, вчитель математики Першотравенської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2;

Конох Ганна Леонідівна, вчитель української мови та літератури 
комунального закладу “Миколаївська загальноосвітня школа № 2 І-ІІІ ступенів” 
Дніпровської районної ради;

Конюхова Надія Олександрівна, вчитель української мови та літератури 
Губиниського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 1, філії 
комунального закладу “Губиниський заклад загальної середньої освіти І - ІІІ 
ступенів № 2 (опорний заклад)” Новомосковської районної ради;

Корзун Катерина Миколаївна, вчитель історії комунального закладу 
“Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23”;

Корогод Ірина Геннадіївна, вчитель французької мови комунального 
закладу освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 126 з 
поглибленим вивченням французької мови” Дніпровської міської ради;

Короленко Тетяна Віталіївна, вчитель біології Криворізької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 68 Криворізької міської ради;

Коротун Людмила Миколаївна, вчитель математики комунального закладу 
“Верхньодніпровської середня загальноосвітня школа № 5 І-ІІІ ступенів” 
Верхньодніпровської міської ради;

Коршок Лариса Вікторівна, вчитель біології та екології Криворізької 
педагогічної гімназії Криворізької міської ради;



Корягіна Тетяна Вікторівна, вчитель економіки комунального закладу 
освіти “Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті 
митної справи та фінансів” Дніпровської міської ради;

Костенко Юрій Анатолійович, учитель фізики комунального закладу освіти 
“Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю”;

Кострюкова Юлія Олександрівна, вчитель хімії та екології комунального 
закладу “Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна” Кам’янської міської ради;

Костюк Олександра Миколаївна, вчитель екології комунального закладу 
“Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20”;

Котенко Юлія Григорівна, вчитель біології Павлоградського міського ліцею 
Павлоградської міської ради;

Котенко Юлія Григорівна, вчитель біології Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Павлоградської міської ради;

Кохно Олена Валеріївна, вчитель англійської мови комунального закладу 
освіти “Спеціалізована багатопрофільна школа № 23 з поглибленим вивченням 
англійської мови” Дніпровської міської ради;

Кошара Лідія Євстахіївна, вчитель української мови та літератури 
Великоолександрівського навчально-виховного комплексу “загальноосвітній 
навчальний заклад -  дошкільний навчальний заклад” Васильківської сільської 
ради Васильківського району;

Кравець Володимир Іванович, учитель Криворізької загальноосвітньої 
школи І - ІІІ ступенів № 94 Криворізької міської ради;

Кравець Галина Василівна, вчитель хімії комунального закладу 
“Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа № 5 І-ІІІ ступенів” 
Верхньодніпровської районної ради;

Кравченко Кристина Валеріївна, вчитель іспанської мови комунального 
закладу освіти “Спеціалізована школа № 7 з поглибленим вивченням іноземних 
мов” Дніпровської міської ради;

Кравченко Світлана Олександрівна, вчитель географії Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Павлоградської міської ради;

Кравченко Тетяна Вікторівна, вчитель фізики Криворізької гімназії № 49 
Криворізької міської ради;

Крайнік Олена Вікторівна, вчитель історії комунального закладу 
“Пушкарівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Верхньодніпровської районної ради;

Крайняк Олена Василівна, вчитель екології комунального закладу освіти 
“Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті митної 
справи та фінансів” Дніпровської міської ради;

Кривонос Ірина Анатоліївна, вчитель англійської мови комунального 
закладу освіти “Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат 
“Дніпро”;

Кривошей Марина Григорівна, вчитель біології Попасненської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня Новомосковської районної ради;

Крижан Тетяна Миколаївна, вчитель англійської мови Вільногірської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Вільногірської міської ради;



Крилова Тетяна Юріївна, вчитель французької мови комунального закладу 
освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 126 з поглибленим 
вивченням французької мови” Дніпровської міської ради;

Круглик Тетяна Павлівна, вчитель української мови та літератури 
Водянської філії комунального закладу “Мар’є-Дмитрівська опорна 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Девладівської сільської ради Софіївського 
району;

Крупій Юлія Петрівна, вчитель математики комунального закладу освіти 
“Навчально-виховний комплекс № 111 “спеціалізована школа -  дошкільний 
навчальний заклад” Дніпровської міської ради;

Крячик Марина Валеріївна, вчитель математики комунального закладу 
“Навчально-виховне об’єднання “Ліцей нових інформаційних технологій -  
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів -  дошкільний навчальний 
заклад” Кам’янської міської ради;

Крячко Тетяна Павлівна, вчитель англійської мови комунального закладу 
освіти “Навчально-виховний комплекс № 148” Спеціалізована школа -  
дошкільний навчальний заклад (ясла-садок ) “Планета Щастя” Дніпровської 
міської ради;

Кудрявцев Андрій Володимирович, вчитель фізики комунального закладу 
освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Куцева Наталія Олександрівна, вчитель фізики комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Кузнецова Лариса Василівна, вчитель історії комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 32” Дніпровської міської ради;

Кузнєцов Михайло Вікторович, учитель екології Кільченської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Магдалинівської районної ради;

Кузнєцов Руслан Анатолійович, учитель математики комунального закладу 
“Верхньодніпровської середня загальноосвітня школа № 2 І-ІІІ ступенів” 
Верхньодніпровської міської ради;

Кузнєцова Алла Іванівна, вчитель біології комунального закладу 
“Пушкарівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Верхньодніпровської районної ради;

Кулішова Алла Анатоліївна, вчитель екології Криворізької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 126 Криворізької міської ради;

Кунат Валентина Вікторівна, вчитель екології Синельниківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Синельниківської міської ради;

Куппа Лариса Григорівна, вчитель французької мови Криворізької 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 71 Криворізької міської ради;

Купрієнко Віктор Володимирович, учитель математики комунального 
закладу освіти “Башмачанська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Солонянської районної ради”;

Куриленко Ірина Анатоліївна, вчитель хімії комунального закладу освіти 
“Середній загальноосвітній навчальний заклад № 76” Дніпровської міської ради;

Курило Тамара Іванівна, вчитель правознавства Першотравенської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3;



Куриненко Світлана Вікторівна, вчитель трудового навчання комунального 
закладу “Навчально-виховний комплекс “Загальноосвітній навчальний заклад -  
дошкільний навчальний заклад” № 13” Кам’янської міської ради;

Куріна Ольга Михайлівна, вчитель хімії Павлоградської загальноосвітньої 
школи І - ІІІ ступенів № 12 Павлоградської міської ради;

Курсова Олена Олександрівна, вчитель трудового навчання комунального 
закладу “Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Тернівської 
міської ради”;

Куцанян Нона Едуардівна, вчитель інформатики комунального закладу 
“Нікопольський навчально-виховний комплекс № 15 “Загальноосвітній 
навчальний заклад І ступеня -  гімназія”;

Кучер Інна Миколаївна, вчитель біології комунального закладу освіти 
“Спеціалізована школа № 115” Дніпровської міської ради;

Кучеренко Тетяна Миколаївна, вчитель біології Синельниківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Синельниківської міської ради;

Кучеренко Тетяна Михайлівна, вчитель географії комунального закладу 
“Середня загальноосвітня школа № 6 м. Покров”;

Кучма Вікторія Григорівна, вчитель екології комунального закладу 
“Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4”;

Лабунець Анна Олександрівна, вчитель інформатики комунального закладу 
загальної середньої освіти “Придніпровська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Червоногригорівської селищної ради” Нікопольського району;

Лавріненко Тетяна Олександрівна, вчитель російської мови та літератури 
Криворізького навчально-виховний комплексу № 35 “Загальноосвітня школа І -  
ІІІ ступенів -  багатопрофільний ліцей “Імпульс” Криворізької міської ради;

Лавріщева Ніна Олександрівна, вчитель хімії комунального закладу освіти 
“Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді”;

Лаврова Олена Віталіївна, вчитель біології комунального закладу 
“Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня -  
колегіум № 16” Кам’янської міської ради;

Лагно Олександр Г ригорович, учитель історії Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Павлоградської міської ради;

Лагоржевська Наталія Павлівна, вчитель географії Вільногірської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Вільногірської міської ради;

Лакей Ігор Михайлович, вчитель економіки комунального закладу освіти 
“Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю”;

Лебідь Валентина Олексіївна, вчитель історії комунального закладу 
“Підгородненська загальноосвітня школа № 2 І-ІІІ ступенів Дніпровського 
району”;

Левашенко Олена Станіславівна, вчитель біології комунального закладу 
освіти “Середня загальноосвітня школа № 1” Дніпровської міської ради;

Левіна Ірина Львівна, вчитель англійської мови комунального закладу 
освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з поглибленим 
вивченням іноземної мови” Дніпровської міської ради;

Левченко Вікторія Анатоліївна, вчитель української мови та літератури 
Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26 Криворізької міської 
ради;



Лемешенко Юрій Володимирович, учитель географії Криворізького 
навчально-виховного комплексу № 129 “Гімназія -  ліцей академічного 
спрямування” Криворізької міської ради;

Леонова Людмила Абрамівна, вчитель біології комунального закладу освіти 
“Спеціалізована школа № 44 природничо-медичного профілю” Дніпровської 
міської ради;

Леонова Людмила Миколаївна, вчитель історії комунального закладу 
“Нікопольський навчально-виховний комплекс № 15 “Загальноосвітній
навчальний заклад І ступеня-гімназія”;

Лисенко Лілія Миколаївна, вчитель математики комунального закладу 
“Нікопольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5”;

Лисицина Тетяна Василівна, вчитель математики комунального закладу 
освіти “Середня загальноосвітня школа № 69” Дніпровської міської ради;

Лисичарова Г алина Олександрівна, вчитель географії комунального закладу 
освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Литвин Ольга Іванівна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури 
комунального закладу “Нікопольський навчально-виховний комплекс № 15 
“Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня-гімназія”;

Лихолат Ірина В ’ячеславівна, вчитель комунального закладу 
“Верхньодніпровська загальноосвітня школа № 5 І-ІІІ ступенів”
Верхньодніпровської міської ради;

Лихоліт Валентина Василівна, вчитель української мови та літератури 
комунального закладу “Спеціалізована школа з поглибленим вивченням 
іноземних мов І ступеня -  колегіум № 16” Кам’янської міської ради;

Лобунець Людмила Валентинівна, вчитель трудового навчання 
комунального закладу “Навчально-виховний комплекс № 1 (середня школа І-ІІІ 
ступенів -  дошкільний навчальний заклад) м. Покров”;

Логінова Юлія Ігорівна, вчитель української мови та літератури 
комунального закладу освіти “Криворізький обласний ліцей-інтернат для 
сільської молоді”;

Логойда Ірина Михайлівна, вчитель трудового навчання Гупалівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Магдалинівської районної ради;

Ложкіна Олена Михайлівна, вчитель трудового навчання Криворізького 
навчально-виховного комплексу № 128 “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -  
дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)” Криворізької міської ради;

Ломако Олена Миколаївна, вчитель російської мови та зарубіжної 
літератури комунального закладу освіти “Спеціалізована середня 
загальноосвітня школа № 22 з поглибленим вивченням іноземної мови” 
Дніпровської міської ради;

Лоянова Зоя Миколаївна, вчитель екології комунального закладу освіти 
“Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 142 еколого-економічного 
профілю” Дніпровської міської ради;

Лук’янов Іван Вікторович, учитель фізики комунального закладу 
“Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна” Кам’янської міської ради;

Луньова Юлія Олексіївна, вчитель інформатики комунального закладу 
“Навчально-виховне об’єднання “Ліцей нових інформаційних технологій -



загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів -  дошкільний навчальний 
заклад” Кам’янської міської ради;

Луценко Ірина Георгіївна, вчитель англійської мови Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Павлоградської міської ради;

Лущан Віктор Іванович, учитель історії Павлоградської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 7 Павлоградської міської ради;

Лютий Володимир Григорович, учитель правознавства Криворізької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 97 Криворізької міської ради;

Лягушин Сергій Федорович, учитель фізики комунального закладу освіти 
“Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю”;

Лях Анатолій Андрійович, учитель фізики комунального закладу освіти 
“Маломихайлівський навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І -  
ІІІ ступенів -  дошкільний навчальний заклад” ім. І.Г. Скакуна 
Маломихайлівської сільської ради Покровського району;

Ляшенко Андрій Хомич, учитель хімії комунального закладу “Дніпровська 
середня загальноосвітня багатопрофільна школа І-ІІІ ступенів” 
Верхньодніпровської районної ради;

Мажура Наталія Павлівна, вчитель біології опорного комунального 
навчального закладу “Софіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Криворізької районної ради;

Макаренко Неллі Михайлівна, вчитель української мови та літератури 
Синельниківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Синельниківської 
міської ради;

Макаренко Тетяна Іванівна, вчитель біології та екології Олексіївської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Нікопольської районної ради;

Макаренкова Світлана Василівна, вчитель української мови та літератури 
Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 121 Криворізької міської 
ради;

Максимова Світлана Констянтинівна, вчитель біології комунального 
закладу “Навчально-виховне об’єднання “Ліцей нових інформаційних 
технологій -  загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів -  дошкільний 
навчальний заклад” Кам’янської міської ради;

Малиновська Таїсія Гаврилівна, вчитель хімії комунального закладу освіти 
“Перещепинський опорний освітній заклад № 1” Перещепинської міської ради 
()Новомосковський район);

Малишевська Олеся Вікторівна, вчитель історії та економіки комунального 
закладу освіти “Навчально-виховний комплекс № 61 “загальний навчальний 
заклад І-ІІ ступенів -  техніко-економічний ліцей” Дніпровської міської ради;

Малишевська Олеся Вікторівна, вчитель економіки комунального закладу 
освіти “Навчально-виховний комплекс № 61 “загальний навчальний заклад І-ІІ 
ступенів -  техніко-економічний ліцей” Дніпровської міської ради;

Маліна Тетяна Вікторівна, вчитель трудового навчання Криворізької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 32 Криворізької міської ради;

Малярова Таїсія Григорівна, вчитель історії Орлівщинської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новомосковської районної ради;

Манько Анна Олександрівна, вчитель історії Криворізької педагогічної 
гімназії Криворізької міської ради;



Мар’їна Ольга Валентинівна, вчитель української мови та літератури 
комунального закладу освіти “Фінансово-економічний ліцей наукового 
спрямування при Університеті митної справи та фінансів” Дніпровської міської 
ради;

Марухно Ольга Костянтинівна, вчитель біології Великоолександрівського 
навчально-виховного комплексу “загальноосвітній навчальний заклад -  
дошкільний навчальний заклад” Васильківського району;

Марценко Галина Олегівна, вчитель української мови та літератури 
комунального закладу “Нікопольський навчально-виховний комплекс № 15 
“Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня-гімназія”;

Матвєєва Світлана Олександрівна, вчитель хімії Криворізької 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 71 Криворізької міської ради;

Матюхіна Алла Миколаївна, вчитель української мови та літератури 
Павлоградської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Павлоградської 
міської ради;

Машкіна Тетяна Володимирівна, вчитель біології комунального закладу 
освіти “Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат “Дніпро”;

Маштак Любов Олександрівна, вчитель історії опорної школи, 
комунального закладу освіти “Навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 1 -  Покровський ліцей” Покровської селищної ради 
Покровського району”;

Медведєва Ірина Анатоліївна, вчитель хімії комунального закладу освіти 
“Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат “Дніпро”;

Мельник Анжеліка Валеріївна, вчитель хімії Першотравенської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2;

Мерзлікін Олександр Володимирович, учитель фізики Криворізького 
навчально-виховного комплексу № 129 “Гімназія -  ліцей академічного 
спрямування” Криворізької міської ради;

Мешкова Ірина Вікторівна, вчитель географії Криворізької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 85 Криворізької міської ради;

Микулянич Сергій Миколайович, учитель трудового навчання 
комунального закладу “Богданівська опорна загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів” (Павлоградський район);

Милостива Ірина Миколаївна, вчитель історії комунального закладу 
“Олександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Дніпровської районної 
ради”;

Мироненко Вікторія Василівна, вчитель історії комунального закладу 
освіти “Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді”;

Мироненко Вікторія Ігорівна, вчитель правознавства комунального закладу 
“Середня загальноосвітня школа № 44” Кам’янської міської ради;

Михайленко Ніна Адамівна, вчитель біології комунального закладу 
“Підгородненська загальноосвітня школа № 2 І-ІІІ ступенів” Дніпровської 
районної ради;

Михальчук Сергій Анатолійович, учитель історії Криворізького 
Центрально-Міського ліцею Криворізької міської ради;

Мишкіна Світлана Володимирівна, вчитель хімії комунального закладу 
“Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Тернівської міської ради”;



Мінаєва Олена Євгеніївна, вчитель хімії комунального закладу освіти 
“Дніпровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю”;

Мірошник Наталія Петрівна, вчитель фізики комунального закладу 
“Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна” Кам’янської міської ради;

Мірченко Людмила Вікторівна, вчитель географії Криворізького 
Покровського ліцею Криворізької міської ради;

Місник Любов Володимирівна, вчитель історії комунального закладу 
“Середня загальноосвітня школа № 44” Кам’янської міської ради;

Міхляєва Неля Борисівна, вчитель географії Криворізької гімназії № 95 
Криворізької міської ради;

Мовчан Вікторія Іванівна, вчитель фізики Вільногірської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 4 Вільногірської міської ради;

Могилатова Олена Олегівна, вчитель англійської мови комунального 
закладу “Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І 
ступеня -  колегіум № 16” Кам’янської міської ради;

Могилевська Наталія Володимирівна, вчитель фізики комунального закладу 
освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Мокрушина Оксана Г ригорівна, вчитель економіки комунального закладу 
освіти “Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді”;

Мордалюк Володимир Володимирович, вчитель фізики районного 
комунального закладу освіти “Слов’янська середня загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів” Межівського району;

Москаленко Марина Іванівна, вчитель біології Почино-Софіївської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів -  дошкільного навчального закладу 
Магдалинівської районної ради;

Мошкіна Ірина Станіславівна, вчитель біології комунального закладу освіти 
“Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат “Дніпро”;

Мудрак Катерина Ігорівна, вчитель англійської мови загальноосвітньої 
школи ступінь І-ІІІ навчально-виховний комплекс “Європейська гімназія” 
(м. Дніпро);

Мухіна Лілія Анатоліївна, вчитель інформатики комунального закладу 
освіти “Навчально-виховний комплекс № 99 “Багатопрофільна гімназія -  школа 
І ступеня -  дошкільний навчальний заклад” Дніпровської міської ради;

Нагорна Людмила Володимирівна, вчитель історії опорного закладу 
Васильківський навчально-виховний комплекс № 1 імені М.М. Коцюбинського 
“загальноосвітній навчальний заклад -  дошкільний навчальний заклад” 
Васильківського району;

Найдьон Максим Сергійович, учитель історії та правознавства 
Першотравенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3;

Нерівна Олена Петрівна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури 
Павлоградської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Павлоградської 
міської ради;

Нестерук Ольга Анатоліївна, вчитель фізики комунального закладу освіти 
“Новопідгороднянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Межівської 
селищної ради;



Нестерчук Ірина Павлівна, вчитель англійської мови Криворізької гімназії 
№ 91 Криворізької міської ради;

Нікітіна Олена Валеріївна, вчитель української мови та літератури 
Криворізького навчально-виховного комплексу № 35 “Загальноосвітня школа І -  
ІІІ ступенів -  багатопрофільний ліцей “Імпульс” Криворізької міської ради;

Нікіфорова Тетяна Іванівна, вчитель фізики комунального закладу освіти 
“Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті митної 
справи та фінансів” Дніпровської міської ради;

Ніколаєва Вікторія Володимирівна, вчитель німецької мови Криворізької 
спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20 з поглибленим 
вивченням німецької мови Криворізької міської ради;

Номофілова Лариса Іванівна, вчитель Тернівського професійного гірничого 
ліцею Тернівської міської ради;

Носов Володимир Юрійович, учитель історії та правознавства 
Вільногірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Вільногірської 
міської ради;

Носуль Віктор Г ригорович, учитель математики Криворізької Центрально- 
Міської гімназії Криворізької міської ради;

Носуль Юлія Олександрівна, вчитель англійської мови комунального 
закладу “Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І 
ступеня -  колегіум № 16” Кам’янської міської ради;

Оболонська Валентина Віталіївна, вчитель географії районного 
комунального закладу освіти “Слав’янська середня загальноосвітня школа І - ТИ 
ступенів” (Межівський район);

Овдієнко Олена Олександрівна, вчитель математики комунального закладу 
освіти “Середня загальноосвітня школа № 19” Дніпровської міської ради;

Овсянніков Олексій Олександрович, учитель фізики комунального закладу 
освіти “Середня загальноосвітня школа № 69” Дніпровської міської ради;

Оганіна Тетяна Григорівна, вчитель англійської мови Магдалинівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;

Оліфер Катерина Володимирівна, вчитель біології комунального закладу 
“Слобожанський навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів -  Центр позашкільної освіти 
Слобожанської селищної ради”;

Ольшевська Ольга Володимирівна, вчитель біології Першотравенської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1;

Омельяненко Ольга Вікторівна, вчитель біології та екології комунального 
закладу “Нікопольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5”;

Ореховська Валерія Олексіївна, вчитель географії Криворізького 
навчально-виховного комплексу № 129 “Гімназія -  ліцей академічного 
спрямування” Криворізької міської ради;

Орловська Олена Валеріївна, вчитель географії комунального закладу 
загальної середньої освіти “Кам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Червоногригорівської селищної ради” Нікопольського району;

Орлянський Олег Юрійович, учитель фізики комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;



Осипова Тетяна Олексіївна, вчитель математики Криворізької гімназії № 49 
Криворізької міської ради;

Осипчук Людмила Миколаївна, вчитель географії Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Павлоградської міської ради;

Остроух Рахіля Закирівна, вчитель англійської мови комунального закладу 
освіти “Середня загальноосвітня школа № 81” Дніпровської міської ради

Охредько Лілія Іванівна, учитель історії та правознавства Криворізької 
гімназії № 127 Криворізької міської ради Дніпропетровської області;

Очеретнюк Ірина Сергіївна, вчитель англійської мови комунального закладу 
освіти “Навчально-виховний комплекс № 148” спеціалізована школа -  
дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) “Планета Щастя” Дніпровської 
міської ради;

П ’ятецька Катерина Василівна, вчитель біології Синельниківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Синельниківської міської ради;

Павличенко Ольга Анатоліївна, вчитель хімії комунального закладу 
“Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20”;

Павлова Сніжана Леонідівна, вчитель іспанської мови комунального 
закладу освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 9 з 
поглибленим вивченням англійської мови” Дніпровської міської ради;

Палагута Наталія Василівна, вчитель фізики комунального закладу освіти 
"Середня загальноосвітня школа № 78" Дніпровської міської ради;

Палій Вікторія Миколаївна, вчитель української мови та літератури 
комунального закладу “Ганнівський навчально-виховний комплекс “Середня 
загальноосвітня школа -  дошкільний навчальний заклад” Верхньодніпровської 
районної ради;

Панкратова Ольга Іванівна, вчитель української мови та літератури 
середньої загальноосвітньої школи № 6 -  загальноосвітнього навчального 
закладу І-ІІІ ступенів (м. Новомосковськ);

Панська Марина Анатоліївна, вчитель англійської мови колегіуму № 11 
загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів (м. Новомосковськ);

Панченко Тетяна Іванівна, вчитель інформатики Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Павлоградської міської ради;

Пархоменко Валентина Олексіївна, вчитель російської мови та зарубіжної 
літератури комунального закладу “Софіївська опорна загальноосвітня школа І -  
ІІІ ступенів” Софіївської селищної ради Софіївського району;

Пащенко Олександр Дмитрович, учитель фізики Ковпаківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Магдалинівської районної ради;

Пелипець Юлія Станіславівна, вчитель хімії Марганецької гімназії 
Марганецької міської ради;

Передерій Вікторія Леонідівна, вчитель російської мови та зарубіжної 
літератури середньої загальноосвітньої школи № 6 -  загальноосвітнього 
навчального закладу І-ІІІ ступенів (м. Новомосковськ);

Передерій Лідія Василівна, вчитель історії комунального закладу освіти 
“Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді”;

Перекрест Ольга Олександрівна, вчитель математики комунального закладу 
“Нікопольська спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів 
№ 26”,



Перетятько Світлана Іванівна, вчитель біології Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 Павлоградської міської ради;

Петренко Валентина Миколаївна, вчитель німецької мови комунального 
закладу освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 53 з 
поглибленим вивченням німецької мови” Дніпровської міської ради;

Петренко Людмила Йосипівна, вчитель англійської мови комунального 
закладу “Загальноосвітній ліцей м. Покров”;

Петренюк Ганна Петрівна, вчитель географії Криворізької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 Криворізької міської ради;

Петрова Лариса Вадимівна, вчитель Марганецької загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 3 Марганецької міської ради;

Петрушевська Наталя Павлівна, вчитель географії комунального закладу 
“Криничанська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1”;

Петрушенко Тетяна Григорівна, вчитель географії комунального закладу 
“Межиріцький ліцей ім. І. С. Обдули” Межиріцької сільської ради” 
(Павлоградський район);

Пиріг Людмила Миколаївна, вчитель біології комунального закладу 
“Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна” Кам’янської міської ради;

Пиріг Олена Володимирівна, вчитель російської мови та зарубіжної 
літератури комунального закладу “Перещепинський опорний освітній заклад” 
Новомосковської районної ради;

Пік Софія Максимівна, вчитель англійської мови комунального закладу 
освіти “Українсько-Американський ліцей” Дніпровської міської ради;

Пільо Олена Анатоліївна, учитель трудового навчання комунального 
закладу освіти “Навчально-виховний комплекс № 4 “середня загальноосвітня 
школа -  дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)” Дніпровської міської 
ради;

Пліг Тетяна Володимирівна, вчитель екології комунального закладу освіти 
“Новопідгороднянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Межівської 
селищної ради;

Пляка Сергій Миколайович, вчитель фізики комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Погоріла Світлана Петрівна, вчитель біології комунального закладу 
“Могилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. І.М. Шишканя” 
Могилівської сільської ради Царичанського району;

Подкалюк Оксана Дмитрівна, вчитель економіки Криворізької 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 74 Криворізької міської ради;

Подлєсна Олена Петрівна, вчитель фізики комунального закладу освіти 
“Нікопольська спеціалізована природничо-математична школа № 26”;

Подлєсних Людмила Олександрівна, вчитель інформатики Павлоградського 
міського ліцею Павлоградської міської ради;

Поліщук Раїса Євгенівна, вчитель російської мови та літератури 
комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 26” 
Дніпровської міської ради;

Половець Валентина Іллівна, вчитель екології комунального закладу 
“Слобожанський навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня



багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів -  Центр позашкільної освіти 
Слобожанської селищної ради”;

Полохіна Ольга Владиславівна, вчитель екології комунального закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 8 Жовтоводської міської ради;

Поляков Олег Володимирович, директор комунального закладу освіти 
“Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю”, 
вчитель математики комунального закладу освіти “Дніпропетровський обласний 
ліцей-інтернат фізико-математичного профілю”,

Полякова Наталя Іванівна, вчитель англійської мови комунального закладу 
“Нікопольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5”;

Полякова Тетяна Федорівна, вчитель математики комунального закладу 
освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного 
профілю”,

Полякова Юлія Володимирівна, вчитель фізики Вільногірської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Вільногірської міської ради;

Помпік Любов Петрівна, вчитель англійської мови комунального закладу 
загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів гуманітарна гімназія імені Лесі 
Українки Жовтоводської міської ради;

Понежа Наталія Олександрівна, вчитель історії Першотравенської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2;

Пономаренко Володимир Анатолійович, вчитель фізики Павлоградського 
міського ліцею Павлоградської міської ради;

Попов Віктор Іванович, учитель комунального закладу освіти “Навчально- 
виховний комплекс № 131 “загальноосвітній навчальний заклад І ступеня -  
гімназія” Дніпровської міської ради;

Попова Лідія Володимирівна, вчитель хімії Криворізької загальноосвітньої 
школи І - ІІІ ступенів № 123 Криворізької міської ради;

Попова Наталя Миколаївна, вчитель хімії комунального закладу 
“Нікопольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5”;

Попова Поліна Іванівна, вчитель економіки комунального закладу освіти 
“Спеціалізована школа № 67 еколого-економічного профілю” Дніпровської 
міської ради;

Постоєнко Світлана Миколаївна, вчитель математики та фізики 
Марганецької спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 з 
поглибленим вивченням окремих предметів Марганецької міської ради;

Постольник Тетяна Вільгельмівна, вчитель математики комунального 
закладу освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при 
Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської 
міської ради;

Посукан Людмила Іванівна, вчитель історії комунального закладу освіти 
“Шахтарська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Іларіонівської 
селищної ради Синельниківського району;

Потапенко Олег Борисович, учитель історії Криворізької гімназії № 49 
Криворізької міської ради;

Похиленко Валерій Антонович, учитель географії та економіки 
Китайгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Томаківської селищної 
ради;



Походєєва Людмила Олександрівна, вчитель російської мови та зарубіжної 
літератури колегіуму №11 загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів 
(м. Новомосковськ);

Приходько Яна Олександрівна, вчитель англійської мови Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Павлоградської міської ради;

Пришляк Лариса Павлівна, вчитель математики Криворізького Центрально- 
Міського ліцею Криворізької міської ради;

Прищепа Ніна Олександрівна, вчитель математики комунального закладу 
освіти “Навчально-виховний комплекс № 57” загальноосвітній навчальний 
заклад І ступеня -  гімназія” Дніпровської міської ради;

Пузіно Наталія Іллівна, вчитель біології комунального закладу 
“Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа № 5 І-ІІІ ступенів” 
Верхньодніпровської міської ради;

Пуйто Альбіна Михайлівна, вчитель комунального закладу освіти 
“Навчально-виховний комплекс № 99 “багатопрофільна гімназія -  школа І 
ступеня -  дошкільний навчальний заклад” Дніпровської міської ради;

Пупченко Людмила Анатоліївна, вчитель української мови та літератури 
П ’ятихатської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 П ’ятихатської 
районної ради;

Пянковська Ірина Олексіївна, вчитель російської мови та зарубіжної 
літератури Криворізької гімназії № 49 Криворізької міської ради;

Радіонова Лариса Іванівна, вчитель російської мови та зарубіжної 
літератури Вільногірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 
Вільногірської міської ради;

Разінкова Олена Анатоліївна, вчитель екології комунального закладу 
“Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Тернівської міської ради”;

Реброва Ольга Валентинівна, вчитель історії Олексіївської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Нікопольської районної ради;

Рева Олена Валентинівна, вчитель української мови та літератури 
комунального закладу “Навчально-виховний комплекс “Гімназія № 11 -  
спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня -  
дошкільний навчальний заклад “Еврика” Кам’янської міської ради;

Рева Павло Петрович, учитель історії районного комунального закладу 
освіти “Слав'янська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Межівського 
району;

Ревун Оксана Юріївна, вчитель української мови та літератури Криворізької 
педагогічної гімназії Криворізької міської ради;

Резніченко Яна Олександрівна, вчитель української мови та літератури 
Криворізької гімназії № 49 Криворізької міської ради;

Репан Галина Дмитрівна, вчитель географії комунального закладу освіти 
“Спеціалізована школа № 115” Дніпровської міської ради;

Рєзнік Оксана Вікторівна, вчитель фізики комунального закладу “Технічний 
ліцей імені Анатолія Лигуна” Кам’янської міської ради;

Рибалко Катерина Андріївна, вчитель географії комунального закладу 
“Середня загальноосвітня школа № 44” Кам’янської міської ради;



Роговська Ольга Володимирівна, вчитель хімії комунального закладу 
“Верхньодніпровська спеціалізована школа № 1 І-ІІІ ступенів з поглибленим 
вивченням іноземних мов” Верхньодніпровської міської ради;

Родіонов Дмитро Миколайович, учитель історії Криворізької Центрально- 
Міської гімназії Криворізької міської ради;

Роман Олександр Григорович, учитель трудового навчання комунального 
закладу “Середня загальноосвітня школа № 75” Дніпровської міської ради;

Роман Олена Василівна, вчитель хімії комунального закладу освіти 
“Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат “Дніпро”;

Романенко Ольга Іванівна, вчитель англійської мови комунального закладу 
“Навчально-виховний комплекс “Гімназія № 11 -  спеціалізована школа з 
поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня -  дошкільний навчальний 
заклад “Еврика” Кам’янської міської ради;

Романій Надія Іванівна, вчитель біології комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 56” Дніпровської міської ради;

Рубан Інна Миколаївна, вчитель економіки комунального закладу освіти 
“Межівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 2” Межівської селищної 
ради”;

Руда Тетяна Анатоліївна, вчитель історії Черкаської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Новомосковської районної ради;

Руденко Валентина Анатоліївна, вчитель німецької мови Криворізького 
навчально-виховного комплексу № 129 “гімназія -  ліцей академічного 
спрямування” Криворізької міської ради;

Рудченко Сніжана Михайлівна, вчитель економіки комунального закладу 
загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів Жовтоводський ліцей;

Рюміна Ніна Василівна, вчитель фізики комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Рябко Юрій Анатолійович, учитель трудового навчання комунального 
закладу “Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з класами вечірньої 
форми навчання № 4 Тернівської міської ради”;

Рябоконь Оксана Аркадіївна, вчитель біології Петропавлівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 з професійним навчанням 
Петропавлівської районної ради;

Рябошапка Віра Степанівна, вчитель математики комунального закладу 
“Нікопольська спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів 
№ 26”;

Рябошапка Володимир Олександрович, учитель інформатики комунального 
закладу “Нікопольська спеціалізована природничо-математична школа І - ІІІ 
ступенів № 26”;

Рябошапко Наталія Богданівна, вчитель російської мови та літератури 
комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 21 ” 
Дніпровської міської ради;

Савіна Ольга Іванівна, вчитель хімії Криворізького природничо-наукового 
ліцею Криворізької міської ради;



Савіцька Віта Дмитрівна, вчитель правознавства комунального закладу 
“Софіївська опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Софіївської селищної 
ради Софіївського району;

Самойлова Ніна Віталіївна, вчитель німецької мови Криворізького 
навчально-виховного комплексу № 129 “Гімназія -  ліцей академічного 
спрямування” Криворізької міської ради;

Самокиш Світлана Володимирівна, вчитель інформатики комунального 
закладу “Жданівський навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І -  
ІІІ ступенів -  дошкільний навчальний заклад” Магдалинівської районної ради;

Самусевич Ірина Олександрівна, вчитель інформатики комунального 
закладу “Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна” Кам’янської міської ради;

Сапачова Тетяна Григорівна, вчитель математики комунального закладу 
освіти “Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті 
митної справи та фінансів” Дніпровської міської ради;

Сахно Ірина Іванівна, вчитель біології комунального закладу “Нікопольська 
середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6”;

Северин Наталія Леонідівна, вчитель географії комунального закладу 
“Перещепинський опорний освітній заклад” Новомосковської районної ради;

Седченко Марина Ярославівна, вчитель англійської мови комунального 
закладу освіти “Українсько-Американський ліцей” Дніпровської міської ради;

Селіна Лариса Василівна, вчитель російської мови та зарубіжної літератури 
комунального закладу “Новодачинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Богданівської сільської ради Павлоградського району;

Семенко Надія Іванівна, вчитель біології Криворізького навчально- 
виховного комплексу № 129 “Гімназія -  ліцей академічного спрямування” 
Криворізької міської ради;

Семенко Світлана Олександрівна, вчитель української мови та літератури 
Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 62 Криворізької міської 
ради;

Семенюк Олена Павлівна, вчитель математики комунального закладу освіти 
“Спеціалізована школа № 13” Дніпровської міської ради;

Семенюк Тетяна В ’ячеславівна, вчитель хімії комунального закладу 
“Слобожанський навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів -  Центр позашкільної освіти 
Слобожанської селищної ради”;

Сердюк Олена Костянтинівна, вчитель історії комунального закладу 
“Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна” Кам’янської міської ради;

Середюк Алла Анатоліївна, вчитель правознавства середньої 
загальноосвітньої школи № 6 -  загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ 
ступенів (м. Новомосковськ);

Сєдих Марина Анатоліївна, вчитель географії Криворізької спеціалізованої 
школи І - ІІІ ступенів № 71 Криворізької міської ради;

Сємілєтова Алла Володимирівна, вчитель хімії комунального закладу 
“Навчально-виховне об’єднання “Ліцей нових інформаційних технологій -  
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів -  дошкільний навчальний 
заклад” Кам’янської міської ради;



Сєрова Світлана Миколаївна, вчитель фізики Криворізької спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 74 Криворізької міської ради;

Сидоренко Наталія Борисівна, вчитель української мови та літератури 
Криворізької гімназії № 49 Криворізької міської ради;

Сидорова Ольга Юріївна, вчитель хімії комунального закладу загальної 
середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів Жовтоводський ліцей;

Сидорук Надія Валеріївна, вчитель німецької мови комунального закладу 
освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з поглибленим 
вивченням іноземної мови” Дніпровської міської ради;

Сизенко Олег Володимирович, учитель географії комунального закладу 
освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного 
профілю”;

Ситник Тетяна Володимирівна, вчитель хімії комунального закладу освіти 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради;

Ситнік Ірина Петрівна, вчитель географії комунального закладу освіти 
“Навчально-виховний комплекс № 57 “загальноосвітній навчальний заклад І 
ступеня -  гімназія” Дніпровської міської ради;

Сіміошина Наталія Вільгельмівна, вчитель математики комунального 
закладу освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при 
Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської 
міської ради;

Сіренко Олена Олександрівна, учитель трудового навчання комунального 
закладу “Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9”;

Сірякова Тетяна Анатоліївна, вчитель української мови та літератури 
комунального закладу загальної середньої освіти “Кам’янська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів Червоногригорівської селищної ради” Нікопольського 
району;

Скиба Катерина Олександрівна, вчитель історії Магдалинівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Магдалинівської районної ради;

Скокова Валентина Миколаївна, вчитель історії комунального закладу 
освіти “Навчально-виховний комплекс № 111 “спеціалізована школа -  
дошкільний навчальний заклад” Дніпровської міської ради;

Скоркіна Наталія Олексіївна, вчитель історії середньої загальноосвітньої 
школи № 18 -  загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів 
(м. Новомосковськ);

Скотаренко Ольга Єгорівна, вчитель російської мови та літератури 
Павлоградської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Павлоградської 
міської ради;

Скрипник Оксана Олександрівна, вчитель фізики комунального закладу 
“Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4”;

Скрипник Оксана Олександрівна, вчитель фізики комунального закладу 
освіти “Нікопольська середня загальноосвітня школа № 4”;

Скрипник Юрій Сергійович, учитель історії П ’ятихатської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 П'ятихатської районної ради;

Скуратова Тетяна Євгенівна, вчитель фізики комунального закладу освіти 
“Нікопольська спеціалізована природничо-математична школа № 26”;



Словак Катерина Іванівна, вчитель математики Криворізького навчально- 
виховного комплексу № 129 “Гімназія -  ліцей академічного спрямування” 
Криворізької міської ради;

Слугіна Анжеліка Олександрівна, вчитель історії комунального закладу 
освіти “Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат “Дніпро”;

Сметана Володимир Васильович, учитель трудового навчання
комунального закладу освіти “Іванівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Межівської селищної ради;

Смирнова Людмила Петрівна, вчитель хімії Павлоградської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Павлоградської міської ради;

Смуток Наталя Володимирівна, вчитель української мови та літератури 
Криворізької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 118 Криворізької міської 
ради;

Соколенко Валентина Борисівна, вчитель української мови та літератури 
комунального закладу освіти “Україно-Американський ліцей” Дніпровської 
міської ради;

Соколова Лариса Миколаївна, вчитель української мови та літератури 
комунального закладу “Нікопольська середня загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів № 4”;

Солдатенко Наталія Андріївна, вчитель екології комунального закладу 
“Обухівська загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ступенів” Дніпровської районної 
ради;

Солодаренко Олена Леонідівна, вчитель фізики Криворізької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 94 Криворізької міської ради;

Соломка Людмила Анатоліївна, вчитель російської мови та зарубіжної 
літератури опорної школи, комунального закладу освіти “Навчально-виховний 
комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 -  Покровський ліцей” 
Покровської селищної ради Покровського району”;

Сорока Людмила Володимирівна, вчитель географії Марганецької 
гуманітарної гімназії ім. Т. Шевченка Марганецької міської ради;

Сотниченко Олена Віталіївна, вчитель математики комунального закладу 
освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Срібненко Олена Олегівна, вчитель географії комунального закладу освіти 
“Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті митної 
справи та фінансів” Дніпровської міської ради;

Стеблівець Ірина Павлівна, вчитель фізики Криворізького Покровського 
ліцею Криворізької міської ради;

Степанов Ігор Вадимович, учитель економіки комунального закладу освіти 
“Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті митної 
справи та фінансів” Дніпровської міської ради;

Стиценкова Олена Вікторівна, вчитель фізики комунального закладу освіти 
“Нікопольська середня загальноосвітня школа № 9”;

Стручкова Катерина Леонідівна, вчитель німецької мови Криворізької 
спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20 з поглибленим 
вивченням німецької мови Криворізької міської ради;



Судьєв Сергій Володимирович, учитель історії Магдалинівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Магдалинівської районної ради;

Сухініна Олена Валентинівна, вчитель біології комунального закладу освіти 
“Навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 1 -  
Покровська гімназія” Покровської селищної ради;

Талієва Тетяна Іванівна, вчитель історії комунального закладу “Тернівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Тернівської міської ради”;

Танцерова Ірина Вікторівна, вчитель правознавства комунального закладу 
“Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Тернівської міської ради”;

Таран Надія Іванівна, вчитель математики комунального закладу 
“Навчально-виховний комплекс “Булахівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів -  дошкільний навчальний заклад “Дзвіночок” загального розвитку” 
(Павлоградський район);

Тарновсська Ольга Миколаївна, вчитель історії комунального закладу 
“Верхньодніпровська спеціалізована школа № 1 І-ІІІ ступенів з поглибленим 
вивченням іноземних мов” Верхньодніпровської міської ради;

Тарчан Світлана Григорівна, вчитель екології комунального закладу 
“Царичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Царичанської селищної 
ради;

Твердохлєбова-Мізяк Тетяна Валеріївна, вчитель російської мови та 
зарубіжної літератури комунального закладу “Широківська школа № 2 загальної 
середньої освіти І - ІІІ ступенів Широківської селищної ради”;

Терентенко Валентина Дмитрівна, вчитель історії та правознавства 
комунального закладу “Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа № 5 
І-ІІІ ступенів” Верхньодніпровської міської ради;

Терех Лариса Володимирівна, вчитель географії комунального закладу 
“Новопавлівський опорний заклад загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів 
Новопавлівської сільської ради” (Межівський район);

Терещенко Антоніна Григорівна, вчитель правознавства Криворізької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 41 Криворізької міської ради;

Терещенко Наталія Миколаївна, вчитель історії комунального закладу 
“Дніпровська середня загальноосвітня багатопрофільна школа І-ІІІ ступенів” 
Верхньодніпровської районної ради;

Терещенко Таміла Володимирівна, вчитель історії Криворізької гімназії 
№ 49 Криворізької міської ради;

Терещенко Тетяна Анатоліївна, вчитель математики Вільногірської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Вільногірської міської ради;

Тернова Тетяна Михайлівна, вчитель математики комунального закладу 
освіти “Навчально-виховний комплекс № 100 “загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІ ступенів -  ліцей” Дніпровської міської ради;

Тєглєва Юлія Сергіївна, вчитель інформатики комунального закладу 
“Навчально-виховне об’єднання “Ліцей нових інформаційних технологій -  
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів -  дошкільний навчальний 
заклад” Кам’янської міської ради;

Тиркба Римма Олексіївна, вчитель історії комунального закладу 
“Софіївська опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Софіївської селищної 
ради Софіївського району;



Тихтило Ольга Юріївна, вчитель біології комунального закладу “Тернівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 Тернівської міської ради”;

Тищенко Галина Марківна, вчитель трудового навчання Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 Павлоградської міської ради;

Тімофеєва Тетяна Володимирівна, вчитель біології комунального закладу 
“Середня загальноосвітня школа № 30” Кам’янської міської ради;

Ткач Олена Іванівна, вчитель історії Синельниківської загальноосвітньої 
школи І - ІІІ ступенів № 2 Синельниківської міської ради;

Ткаченко Наталя Борисівна, вчитель географії комунального закладу 
“Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24”;

Ткаченко Оксана Костянтинівна, вчитель трудового навчання комунального 
закладу “Навчально-виховний комплекс № 2 (середня школа І-ІІІ ступенів -  
дошкільний навчальний заклад) м. Покров”;

Ткаченко Яна Олексіївна, вчитель географії Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Павлоградської міської ради;

Ткачова Віра Сергіївна, вчитель екології Павлоградської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 9 Павлоградської міської ради;

Ткачук Лариса Павлівна, вчитель трудового навчання опорного 
комунального навчального закладу “Лозуватська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів імені Т.Г. Шевченка” Криворізької районної ради;

Товпеко Ольга Олександрівна, вчитель англійської мови комунального 
закладу “Нікопольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5”;

Токарева Юлія Сигізмундівна, вчитель російської мови та літератури 
комунального закладу освіти “Навчально-виховний комплекс № 131”
Дніпровської міської ради;

Толочок Валентина Володимирівна, вчитель російської мови та літератури 
комунального закладу освіти “Спеціалізована багатопрофільна школа № 23 з 
поглибленим вивченням англійської мови” Дніпровської міської ради;

Тополова Ірина Юріївна, вчитель англійської мови Криворізького 
навчально-виховного комплексу № 129 “Гімназія -  ліцей академічного 
спрямування” Криворізької міської ради;

Травецька Тетяна Іванівна, вчитель історії комунального закладу 
“Перещепинський опорний освітній заклад” Новомосковського району;

Трофимович Ольга Іванівна, вчитель біології комунального закладу 
“Верхньодніпровська спеціалізована школа № 1 І-ІІІ ступенів з поглибленим 
вивченням іноземних мов” Верхньодніпровської міської ради;

Усенко Людмила Василівна, вчитель хімії Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19 Павлоградської міської ради;

Усяка Наталя Іванівна, вчитель математики Великоолександрівського 
навчально-виховного комплексу “загальноосвітній навчальний заклад -  
дошкільний навчальний заклад” Васильківського району;

Федюшичева Галина Миколаївна, вчитель французької мови комунального 
закладу освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 126 з 
поглибленим вивченням французької мови” Дніпровської міської ради;

Федько Ольга Володимирівна, вчитель російської мови та зарубіжної 
літератури Олексіївської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів Нікопольської 
районної ради;



Фейзопуло Людмила Володимирівна, вчитель хімії Криворізької 
загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим 
вивченням іноземних мов Криворізької міської ради;

Філозова Лариса Володимирівна, вчитель інформатики комунального 
закладу освіти “Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при 
Університеті митної справи та фінансів” Дніпровської міської ради;

Філь Тамара Антонівна, вчитель англійської мови комунального закладу 
“Нікопольська спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів 
№ 26”;

Фоменко Андрій Семенович, учитель фізики комунального закладу освіти 
“Великоолександрівський навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів -  дошкільний навчальний заклад” Васильківського району;

Фомічова Тетяна Євгеніївна, вчитель економіки комунального закладу 
“Навчально-виховне об’єднання “Ліцей нових інформаційних технологій -  
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів -  дошкільний навчальний 
заклад” Кам’янської міської ради;

Фурсова Інна Валеріївна, вчитель фізики Першотравенської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2;

Хайрутдінова Лариса Валеріївна, вчитель англійської мови комунального 
закладу “Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Тернівської 
міської ради”;

Халік Володимир Арсентійович, учитель трудового навчання комунального 
закладу “Новопільський навчально- виховний комплекс (загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів -  дошкільний навчальний заклад)” Криворізької районної ради;

Хандрига Людмила Лук’янівна, вчитель російської мови та зарубіжної 
літератури Павлоградського навчально-виховного комплексу “Загальноосвітній 
навчальний заклад -  дошкільний навчальний заклад № 2” Павлоградської міської 
ради;

Харсун Ірина Василівна, вчитель української мови та літератури 
комунального закладу “Навчально-виховне об’єднання “Ліцей нових 
інформаційних технологій -  загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів -  
дошкільний навчальний заклад” Кам’янської міської ради;

Хейфер Мар’яши, вчитель мови іврит комунального закладу освіти 
“Навчально-виховний комплекс № 144 “спеціалізована школа з поглибленим 
вивченням івриту, історії єврейського народу, єврейських традицій -  дошкільний 
навчальний заклад (дитячий садок)” Дніпровської міської ради;

Хилай Надія Петрівна, вчитель української мови та літератури 
Магдалинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Магдалинівської 
районної ради;

Хмельковська Ольга Іванівна, вчитель географії навчально-виховного 
комплексу “Ліцей -  спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10” 
Марганецької міської ради;

Хміль Людмила Іванівна, вчитель біології та географії “Загальноосвітньої 
школи І-ІІ ступенів с. Південне” філії комунального опорного навчального 
закладу “Чкаловська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Чкаловської сільської 
ради Нікопольського району”;



Ходакова Алла Анатоліївна, вчитель екології комунального закладу освіти 
“Навчально-виховний комплекс № 33” “Маріїнська багатопрофільна гімназія -  
загальноосвітній навчальний заклад І ступеня” Дніпровської міської ради;

Холодна Любов Володимирівна, вчитель географії комунального закладу 
“Новомиколаївська середня загальноосвітня школа № 2” Т-ІІІ ступенів 
Верхньодніпровської районної ради”;

Хрипун Жанна Михайлівна, вчитель української мови та літератури 
Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 79 Криворізької міської 
ради;

Хуторна Тетяна Сергіївна, вчитель екології комунального закладу 
“Горянівський навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів -  дошкільний навчальний заклад” Дніпровської районної ради;

Цап Світлана Іванівна, вчитель біології районного комунального закладу 
освіти “Слав'янська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” (Межівський 
район);

Цикалюк Ірина Михайлівна, вчитель німецької мови комунального закладу 
освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 53 з поглибленим 
вивченням німецької мови” Дніпровської міської ради;

Цимбал Антоніна Іванівна, вчитель математики Криворізької гімназії № 95 
Криворізької міської ради;

Цимбал Світлана Г еннадіївна, вчитель математики Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Павлоградської міської ради;

Чабаненко Віктор Андрійович, учитель історії та правознавства середньої 
загальноосвітньої школи № 18 -  загальноосвітнього навчального закладу І - ІІІ 
ступенів (м. Новомосковськ);

Чаговець Борис Миколайович, вчитель фізики Криворізького Центрально- 
Міського ліцею Криворізької міської ради;

Чашка Світлана Михайлівна, вчитель англійської мови комунального 
закладу освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при 
Дніпровському національному університеті ім. Олеся Гончара” Дніпровської 
міської ради;

Чемерис Анатолій Анатолійович, учитель історії середньої 
загальноосвітньої школи № 6 -  загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ 
ступенів (м. Новомосковськ);

Чемерис Валентина Іванівна, вчитель географії середньої загальноосвітньої 
школи № 6 -  загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів 
(м. Новомосковськ);

Черба Віта Миколаївна, вчитель економіки комунального закладу освіти 
“Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті митної 
справи та фінансів” Дніпровської міської ради;

Черкасова Світлана Олексіївна, вчитель історії комунального закладу освіти 
“Святовасилівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Святовасилівської сільської ради Солонянського району”;

Черкес Наталія Борисівна, вчитель інформатики комунального закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 8 Жовтоводської міської ради;

Черніченко Олена Адольфівна, вчитель хімії Криворізької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 110 Криворізької міської ради;



Чернюк Євгенія Володимирівна, вчитель фізики Криворізької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 123 Криворізької міської ради;

Чернявська Юлія Олександрівна, вчитель історії Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Павлоградської міської ради;

Чигрина Людмила Вікторівна, вчитель хімії Криворізької Центрально- 
Міської гімназії Криворізької міської ради;

Чорний Олексій Вікторович, учитель інформатики комунального закладу 
освіти “Спеціалізована школа № 55 інформаційно-технологічного профілю” 
Дніпровської міської ради;

Чорнокнижна Лариса Миколаївна, вчитель російської мови та зарубіжної 
літератури Марганецької гуманітарної гімназії ім. Т. Шевченка Марганецької 
міської ради;

Чуб Ганна Юріївна, вчитель інформатики комунального закладу загальної 
середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів Жовтоводський ліцей;

Чубачова Анастасія Костянтинівна, вчитель математики комунального 
закладу загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів Жовтоводський ліцей;

Чувпило Сергій Васильович, учитель історії комунального закладу 
“Софіївська опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Софіївської селищної 
ради Софіївського району;

Чугунова Тетяна Адольфівна, вчитель англійської мови Криворізького 
навчально-виховний комплексу № 35 “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -  
багатопрофільний ліцей “Імпульс” Криворізької міської ради;

Чучупал Наталія Володимирівна, вчитель хімії Черкаської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новомосковської районної ради;

Шабан Людмила Володимирівна, вчитель фізики комунального закладу 
освіти “Нікопольська середня загальноосвітня школа № 3” Нікопольської міської 
ради;

Шаповал Марія Едуардівна, вчитель англійської мови комунального 
закладу “Навчально-виховний комплекс “Криворізька спеціалізована школа І - ІІІ 
ступенів із поглибленим вивченням іноземних мов -  дошкільний навчальний 
заклад” Криворізької міської ради;

Шаповал Марія Миколаївна, вчитель історії та правознавства комунального 
закладу освіти “Володимирівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Межівської селищної ради;

Шаповал Наталя Миколаївна, вчитель фізики комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 89” Дніпровської міської ради;

Шаповалова Ганна Валеріївна, вчитель англійської мови Криворізької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 114 Криворізької міської ради;

Шаповалова Ніна Пилипівна, вчитель хімії комунального закладу 
“Нікопольська спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів 
№ 26”;

Шапоріна Ольга Олександрівна, вчитель Криворізького Центрально- 
Міського ліцею Криворізької міської ради;

Шапоріна Ольга Олександрівна, вчитель інформатики Криворізького 
Центрально-Міського ліцею Криворізької міської ради;



Шаріпова Тетяна Володимирівна, вчитель правознавства комунального 
закладу освіти “Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при 
Університеті митної справи та фінансів” Дніпровської міської ради;

Шаровська Марина Григорівна, вчитель історії та правознавства 
комунального закладу “Царичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Царичанської селищної ради;

Шатохіна Валентина Дмитрівна, вчитель історії комунального закладу 
“Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 Тернівської міської ради”;

Шахматова Світлана Миколаївна, вчитель математики Криворізької гімназії 
№ 95 Криворізької міської ради;

Швидка Тамара Григорівна, вчитель російської мови та зарубіжної 
літератури Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 62 
Криворізької міської ради;

Шевченко Лариса Олександрівна, вчитель географії середньої 
загальноосвітньої школи № 18 - загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ 
ступенів (м. Новомосковськ);

Шевченко Людмила Петрівна, вчитель хімії Синельниківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Синельниківської міської ради;

Шевченко Наталя Миколаївна, вчитель географії Криворізької педагогічної 
гімназії Криворізької міської ради;

Шевченко Тетяна Миколаївна, вчитель історії та правознавства 
комунального закладу загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів гуманітарна 
гімназія імені Лесі Українки Жовтоводської міської ради;

Шейн Світлана Леонідівна, вчитель хімії комунального закладу “Тернівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з класами вечірньої форми навчання № 4 
Тернівської міської ради”;

Шелег Галина Миколаївна, вчитель математики комунального закладу 
освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з поглибленим 
вивчення іноземної мови” Дніпровської міської ради;

Шемет Лідія Олександрівна, вчитель географії комунального закладу 
“Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Тернівської міської ради”;

Шепель Ірина Олексіївна, вчитель англійської мови комунального закладу 
освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з поглибленим 
вивченням іноземної мови” Дніпровської міської ради;

Шеремет Тетяна Михайлівна, вчитель хімії комунального закладу 
“Олександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Дніпровської районної 
ради;

Шершавець Ірина Володимирівна, вчитель хімії комунального закладу 
“Нікопольська спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів 
№ 26”;

Шиманська Валентина Володимирівна, вчитель російської мови та 
зарубіжної літератури Криворізької загальноосвітньої спеціалізованої школи І -  
ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням іноземних мов Криворізької міської 
ради;

Шипота Антоніна Володимирівна, вчитель біології та екології 
Марганецької гімназії Марганецької міської ради;



Широченко Надія Олексіївна, вчитель математики та фізики комунального 
закладу “Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна” Кам’янської міської ради;

Шишкіна Валентина Миколаївна, вчитель російської мови та зарубіжної 
літератури Першотравенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3;

Шмарова Тетяна Миколаївна, вчитель російської мови та зарубіжної 
літератури комунального закладу “Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 5 Тернівської міської ради”;

Шмигельський Андрій Степанович, учитель Криничанського закладу 
загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Солонянської районної ради”;

Шрамко Олена Миколаївна, вчитель математики комунального закладу 
освіти “Навчально-виховний комплекс № 137” ліцей -  загальноосвітній 
навчальний заклад” Дніпровської міської ради;

Штонда Тетяна Терентіївна, вчитель правознавства комунального закладу 
освіти “Гімназія № 3” Дніпровської міської ради;

Шум Любов Іванівна, вчитель географії Павлоградської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 1 Павлоградської міської ради;

Шумілова Ілона Павлівна, вчитель хімії Вільногірської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 5 Вільногірської міської ради;

Шутенко Олена Віталіївна, вчитель української мови та літератури 
комунального закладу загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів Жовтоводський 
ліцей;

Щербак Ольга Олександрівна, вчитель екології Криворізької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 з поглибленим вивченням біології 
Криворізької міської ради;

Юдін Сергій Петрович, вчитель фізики комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Ющенко Марія Геннадіївна, вчитель англійської мови Криворізької 
Тернівської гімназії Криворізької міської ради;

Яворська Ольга Володимирівна, вчитель історії комунального навчального 
закладу “Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради;

Якименко Анна Олегівна, вчитель англійської мови комунального закладу 
освіти “Навчально-виховний комплекс № 131” Дніпровської міської ради;

Якименко Наталія Михайлівна, вчитель математики комунального закладу 
освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Яковенко Зоя Михайлівна, вчитель біології та екології комунального 
закладу освіти “Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді”;

Яковлєва Валентина Сергіївна, вчитель французької мови комунального 
закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 81” Дніпровської міської 
ради;

Ямнікова Ірина Валеріївна, вчитель фізики комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа № 44” Кам’янської міської ради;

Янцева Надія В ’ячеславівна, вчитель англійської мови Криворізької 
загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим 
вивченням іноземних мов Криворізької міської ради;



Ярмоловіч Лариса Олексіївна, вчитель англійської мови Криворізької
гімназії № 95 К риворізької міської ради;

Ярошенко Світлана Володимирівна, вчитель біології, екології та хімії 
Павлоградської загальноосвітньої школи І—III ступенів № 9 Павлоградської 
міської ради;

Ярушина Тетяна Анатоліївна, вчитель біології комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа І—III ступенів №  5” Дніпровської міської ради;

Ясик Ніна Федорівна, вчитель екології комунального закладу 
“Новомиколаївська середня загальноосвітня ш кола № 1 І—III ступенів
Верхньодніпровської районної ради;

Ясносокирська Ірина Григорівна, вчитель інформатики та математики 
комунального закладу освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат 
фізико-математичного профілю ”

Начальник управління дошкільної, 
позашкільної та загальної середньої 
освіти департаменту освіти і науки
облдержадміністрації В.Г. СЕРЕДНЯ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ департаменту освіти 
і науки облдержадміністрації 
17.04.2019 № 237/0/212-19

СПИСОК
членів оргкомітетів, журі та експертів-консультантів ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 
у 2018/2019 навчальному році

Аджиашвилі Лалі Єфремівна, вчитель мови іврит комунального закладу 
освіти “Навчально-виховний комплекс № 144 “Спеціалізована школа з 
поглибленим вивченням івриту, історії єврейського народу, єврейських традицій 
-  дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)” Дніпровської міської ради;

Алієва Тетяна Олексіївна, вчитель німецької мови комунального закладу 
“Нікопольський навчально-виховний комплекс № 15 “Загальноосвітній
навчальний заклад І ступеня-гімназія”;

Андрощук Гражина Мечіславівна, вчитель польської мови комунального 
закладу “Нікопольська середня загальноосвітня школа № 4”;

Анєчкіна Ольга Іванівна, вчитель іспанської мови Криворізької 
спеціалізованої школи І-Ш  ступенів № 71 Криворізької міської ради;

Антипова Світлана Анатоліївна, вчитель історії та правознавства 
комунального закладу “Навчально-виховний комплекс № 37 м. Кам’янське” 
Кам’янської міської ради;

Арсеньєв Валерій Анатолійович, учитель трудового навчання комунального 
закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 50” Дніпровської міської 
ради;

Арцімєєва Дар’я Володимирівна, вчитель англійської мови, заступник 
директора комунального закладу “Новопільський навчально-виховний комплекс 
(загальноосвітня школа І-Ш  ступенів -  дошкільний навчальний заклад” 
Криворізької районної ради, агент змін, тренер Британської ради;

Афанасьєва Світлана Олександрівна, вчитель інформатики комунального 
закладу “Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7” Тернівської 
міської ради;

Ацеховська Людмила Василівна, вчитель французької мови Криворізької 
загальноосвітньої школи І—III ступенів № 112 Криворізької міської ради;

Бабенко Жанна Георгіївна, вчитель історії Криворізької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 111 Криворізької міської ради;

Бабурніч Вікторія Володимирівна, вчитель інформатики Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Павлоградської міської ради;

Байбуз Олег Григорович, завідувач кафедри математичного забезпечення 
ЕОМ факультету прикладної математики Дніпровського національного 
університету імені Олеся Гончара, доктор фізико-математичних наук, доцент;

Байсара Людмила Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент, директор 
регіонального центру навчання іноземних мовам та підготовки до оцінювання 
рівня знань за системою міжнародної сертифікації Дніпровського національного 
університету імені Олеся Гончара;



Бакай Світлана Олексіївна, вчитель історії комунального закладу освіти 
“Гімназія № 3” Дніпровської міської ради;

Балаклеєць Мая Володимирівна, вчитель хімії, заступник директора з 
навчально-виховної роботи комунального закладу “Навчально-виховний комплекс 
“загальноосвітній навчальний заклад -  дошкільний навчальний заклад № 13” 
Кам’янської міської ради;

Балюрко Наталія Іванівна, вчитель російської мови та літератури 
комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 133” 
Дніпровської міської ради;

Бахтіяров Сергій Васильович, викладач правознавства державного 
навчального закладу “Вище професійне училище № 17” м. Дніпро;

Башлик Ганна Миколаївна, вчитель географії комунального закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3 Жовтоводської міської ради;

Башлій Юлія Михайлівна, вчитель російської мови та літератури 
Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 з поглибленим 
вивченням інформатики у 8-11 класах Марганецької міської ради;

Без’янов Олександр Олександрович, учитель фізики комунального закладу 
“Навчально-виховний комплекс “загальноосвітній навчальний заклад -  
дошкільний навчальний заклад № 36” Кам’янської міської ради;

Безкровна Світлана Дмитрівна, вчитель інформатики Криворізького 
навчально-виховного комплексу № 129 “Гімназія -  ліцей академічного 
спрямування” Криворізької міської ради;

Безрукава Оксана Григорівна, вчитель інформатики комунального закладу 
освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного 
профілю”;

Безрукавий Юрій Васильович, учитель інформатики комунального закладу 
освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного 
профілю”;

Безуглий Віталій Вікторович, доцент кафедри фізичної та економічної 
географії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 
кандидат педагогічних наук;

Безуглова Наталія Миколаївна, вчитель інформатики Синельниківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Синельниківської міської ради;

Белянінова Альбіна Миколаївна, вчитель історії комунального закладу 
“Середня загальноосвітня школа № 10 м. Кам’янське” Кам’янської міської ради;

Бернікова Алла Василівна, вчитель фізики комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа № 30” Кам’янської міської ради;

Бєлявська Валерія Львівна, вчитель англійської мови комунального закладу 
освіти “Навчально-виховний комплекс № 148 “спеціалізована школа -  
дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) “Планета Щастя” Дніпровської 
міської ради;

Бикова Адель Леонідівна, виконуюча обов’язки завідувача кафедри 
економіки та соціально-трудових відносин Університету митної справи та 
фінансів, кандидат економічних наук;

Бікмансурова Елеонора Сергіївна, вчитель французької мови комунального 
закладу освіти “Первомайський навчально-виховний комплекс



“загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів -  дошкільний навчальний 
заклад” Синельниківської районної ради;

Біліченко Роман Олегович, доцент кафедри математичного аналізу і теорії 
функції Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 
кандидат фізико-математичних наук;

Білоусова Тетяна Олексіївна, вчитель російської мови та літератури 
комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 45” 
Дніпровської міської ради;

Біляцька Валентина Петрівна, професор кафедри філології та мовної 
комунікації Національного технічного університету “Дніпровська політехніка”, 
доктор філологічних наук;

Богасевич Євгенія Вікторівна, вчитель російської мови та літератури 
комунального закладу “Навчально-виховний комплекс “загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІ ступенів -  академічний ліцей № 15 м. Кам’янське” 
Кам’янської міської ради;

Бойда Віталій Йосипович, учитель історії комунального закладу освіти 
“Привільнянська загальноосвітня середня школа І-ІІІ ступенів Солонянської 
районної ради”;

Бойко Зоя Володимирівна, доцент кафедри фізичної та економічної 
географії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 
кандидат географічних наук;

Бойко Ірина Миколаївна, методист міського методичного центру 
управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської 
ради;

Бондар Володимир Анатолійович, учитель інформатики комунального 
закладу освіти Солонянське навчально-виховне об'єднання “Солонянська 
середня загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ступенів -  Центр позашкільної освіти” 
(опорний заклад) Солонянської селищної ради;

Бондаренко Людмила Анатоліївна, вчитель географії комунального закладу 
освіти “Навчально-виховний комплекс № 122 “загальноосвітній навчальний 
заклад — дошкільний навчальний заклад” Дніпровської міської ради;

Бондаренко Наталія Олегівна, вчитель хімії Криворізького Центрально- 
міського ліцею Криворізької міської ради;

Бондаренко Яна Сергіївна, доцент кафедри статистики й теорії 
ймовірностей Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 
кандидат фізико-математичних наук, доцент;

Бондарєва Раїса Григорівна, вчитель інформатики Павлоградського 
міського ліцею Павлоградської міської ради;

Бондарчук Тетяна Вікторівна, вчитель фізики та астрономії Криворізького 
Центрально-Міського ліцею Криворізької міської ради;

Бондік Ірина Георгіївна, вчитель інформатики комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Борщевич Лариса Вікторівна, доцент кафедри фізичної та неорганічної хімії 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат 
хімічних наук, доцент;



Борщова Наталія Ігорівна, вчитель біології комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 62” Дніпровської міської ради;

Бражнік Світлана Євгенівна, вчитель інформатики комунального закладу 
освіти “Спеціалізована школа № 7 з поглибленим вивченням іноземних мов” 
Дніпровської міської ради;

Брайловська Ірина Миколаївна, вчитель біології комунального закладу 
загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів Жовтоводський ліцей;

Бригадиренко Віктор Васильович, доцент кафедри зоології та екології 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат 
біологічних наук;

Бугакова Лариса Олексіївна, вчитель англійської мови комунального 
закладу освіти “Навчально-виховний комплекс № 57 “Загальноосвітній 
навчальний заклад І ступеня -  гімназія” Дніпровської міської ради;

Будіна Наталія Василівна, вчитель інформатики комунального закладу 
“Навчально-виховний комплекс “Загальноосвітній навчальний заклад -  
дошкільний навчальний заклад № 13” Кам’янської міської ради;

Букрєєва Олена Олександрівна, вчитель французької мови Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Павлоградської міської ради;

Буланий Олександр Павлович, доцент кафедри інформаційних систем та 
технологій Університету митної справи та фінансів, кандидат фізико- 
математичних наук;

Булгака Лідія Петрівна, вчитель географії Вільногірської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 2 Вільногірської міської ради;

Буніна Ірина Олександрівна, вчитель російської мови та літератури 
Криворізької Центрально-Міської гімназії Криворізької міської ради;

Бурмага Володимир Петрович, завідувач кафедри східноєвропейської 
історії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доцент, 
кандидат історичних наук;

Бурова Ніна Олександрівна, заступник директора комунального закладу 
освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 53 з поглибленим 
вивченням німецької мови” Дніпровської міської ради;

Вайман Володимир Львович, завідувач кафедри математики, фізики та 
інформатики комунального закладу загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів 
Жовтоводський ліцей;

Вакарчук Михайло Борисович, доцент кафедри математичного аналізу і 
теорії функцій Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 
кандидат фізико-математичних наук, доцент;

Варгалюк Віктор Федорович, декан хімічного факультету Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара, доктор хімічних наук, 
професор;

Василенко Галина Григорівна, начальник відділу інформаційно- 
комунікаційних технологій, вищої та професійно-технічної освіти управління 
освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради;

Василенко Тетяна Петрівна, вчитель біології комунального закладу освіти 
“Навчально-виховний комплекс № 57” -  загальноосвітній навчальний заклад І 
ступеня -  гімназія” Дніпровської міської ради;



Ватченко Олександра Борисівна, доцент кафедри підприємництва та 
економіки підприємств Університету митної справи та фінансів, кандидат 
економічних наук;

Ващенко Валентина Андріївна, завідувач методичним кабінетом 
департаменту з гуманітарних питань Кам’янської міської ради;

Веприцька Тетяна Володимирівна, вчитель фізики Магдалинівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Магдалинівської районної ради;

Веремчук Алла Дмитрівна, вчитель біології комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 52” Дніпровської міської ради;

Виноградова Тетяна Володимирівна, вчитель російської мови та літератури 
Павлоградської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20 Павлоградської 
міської ради;

Вінніченко Алла Сергіївна, вчитель російської мови та літератури
комунального закладу загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів гуманітарна
гімназія імені Лесі Українки Жовтоводської міської ради;

Воєводіна Ольга Андріївна, доцент кафедри зарубіжної літератури
факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат 
філологічних наук;

Волченко Світлана Миколаївна, вчитель біології Криворізької гімназії № 49 
Криворізької міської ради;

Воронкова Юлія Сергіївна, доцент кафедри біофізики та біохімії
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат 
біологічних наук;

Гавриленко Любов Іванівна, вчитель географії, заступник директора 
Криворізької гімназії № 95 Криворізької міської ради;

Галіба Лілія Валеріївна, вчитель іспанської мови комунального закладу 
освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 9 з поглибленим 
вивченням англійської мови” Дніпровської міської ради;

Галінський Олексій Миколайович, учитель біології Світлогірської 
середньої загальноосвітньої школи Криничанського району;

Гануляк Олена Василівна, вчитель історії комунального закладу “Піщанська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Новомосковської районної ради;

Гаража Світлана Казимирівна, вчитель української мови та літератури 
комунального закладу “Спеціалізована школа з поглибленим вивченням 
іноземних мов І ступеня -  колегіум № 16” Кам’янської міської ради;

Гаркуша Вікторія Володимирівна, вчитель російської мови та літератури 
комунального закладу “Середня загальноосвітня школа № 9” м. Покров;

Гарнік Ніна Андріївна, вчитель історії та правознавства комунального 
закладу “Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна” Кам’янської міської ради;

Гиренко Дмитро Вадимович, старший науковий співробітник науково- 
дослідницького інституту гальванохімії Українського державного хіміко- 
технологічного університету, кандидат хімічних наук;

Гладкий Віталій Юрійович, учитель інформатики Криворізької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19 Криворізької міської ради;

Глейзер Ольга Володимирівна, вчитель мови іврит комунального закладу 
освіти “Навчально-виховний комплекс № 144 “Спеціалізована школа з



поглибленим вивченням івриту, історії єврейського народу, єврейських традицій 
-  дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)” Дніпровської міської ради;

Глубенок Світлана Валентинівна, вчитель фізики та астрономії 
Криворізького Покровського ліцею Криворізької міської ради;

Голенко Олександр Леонідович, учитель трудового навчання 
Павлоградської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Павлоградської 
міської ради;

Г олобородько Віра Анатоліївна, вчитель фізики Криворізького навчально- 
виховного комплексу № 129 “Гімназія -  ліцей академічного спрямування” 
Криворізької міської ради;

Головко Максим Геннадійович, студент факультету фізики, електроніки та 
комп’ютерних систем Дніпровського національного університету імені Олеся 
Гончара;

Головко Олександра Валентинівна, студентка механіко-математичного 
факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;

Головченко Надія В ’ячеславівна, вчитель географії комунального закладу 
“Царичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Царичанської селищної 
ради;

Голуб Олена Миколаївна, вчитель англійської мови Петропавлівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Петропавлівської районної ради;

Гомілко Ігор Володимирович, доцент кафедри радіоелектроніки факультету 
фізики, електроніки та комп’ютерних систем Дніпровського національного 
університету імені Олеся Гончара, кандидат фізико-математичних наук;

Гонтар Тетяна Євгенівна, вчитель російської мови та літератури 
Магдалинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Магдалинівської 
районної ради;

Гончар Ольга Петрівна, вчитель історії та правознавства комунального 
закладу “Середня загальноосвітня школа № 20 ім. О.І. Стовби” Кам’янської 
міської ради;

Гончаренко Володимир Миколайович, учитель трудового навчання 
Криворізької педагогічної гімназії Криворізької міської ради;

Гончаров Сергій Валерійович, доцент кафедри статистики й теорії 
ймовірностей Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 
кандидат фізико-математичних наук;

Гончарова Лариса Вікторівна, вчитель історії та правознавства 
комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 75” 
Дніпровської міської ради;

Г ончарова Софія Євгеніївна, вчитель іспанської мови комунального закладу 
освіти “Спеціалізована школа № 7 з поглибленим вивченням іноземних мов” 
Дніпровської міської ради;

Гоор Валерія Іванівна, вчитель географії комунального закладу освіти 
“Навчально-виховне об’єднання № 136 “класична гімназія імені Кирила і 
Мефодія -  початкова школа -  дошкільний навчальний заклад -  валеологічний 
центр” Дніпровської міської ради;

Гопак Надія Пантеліївна, вчитель історії та правознавства комунального 
закладу загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів гуманітарна гімназія імені Лесі 
Українки Жовтоводської міської ради;



Горб Костянтин Миколайович, доцент кафедри міжнародних економічних 
відносин Університету митної справи та фінансів, кандидат географічних наук;

Г орбань Вадим Анатолійович, доцент кафедри геоботаніки, ґрунтознавства 
та екології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 
кандидат біологічних наук;

Гордієнко Галина Петрівна, вчитель фізики комунального закладу освіти 
“Спеціалізована школа № 22 з поглибленим вивченням іноземної мови” 
Дніпровської міської ради;

Горєв В ’ячеслав Миколайович, асистент кафедри безпеки інформації та 
телекомунікацій Національного гірничого університету;

Горнак Лариса Сергіївна, вчитель біології комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 121” Дніпровської міської ради;

Горова Алла Іванівна, професор кафедри хімії Національного гірничого 
університету, доктор біологічних наук, професор;

Горожанкина Наталія Анатоліївна, доцент кафедри фізичної та економічної 
географії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 
кандидат географічних наук;

Горпиняк Тетяна Миколаївна, вчитель української мови та літератури 
комунального закладу освіти “Солонянське навчально-виховне об’єднання 
“Солонянська середня загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ступенів -  Центр 
позашкільної освіти” (опорний заклад) Солонянської селищної ради;

Г оршкова Анна Алімівна, вчитель інформатики Криворізького навчально- 
виховного комплексу № 129 “Гімназія -  ліцей академічного спрямування” 
Криворізької міської ради;

Горященко Юлія Григорівна, доцент кафедри підприємництва та економіки 
підприємств Університету митної справи та фінансів, кандидат економічних 
наук;

Г оцелюк Валентина Анатоліївна, вчитель географії комунального закладу 
“Середня загальноосвітня школа № 6” м. Покров;

Грабко Тетяна Анатоліївна, вчитель англійської мови комунального закладу 
освіти “Солонянське навчально-виховне об'єднання “Солонянська середня 
загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ступенів -  Центр позашкільної освіти” (опорний 
заклад) Солонянської селищної ради, агент змін, тренер Британської ради;

Гречина Валентина Володимирівна, вчитель мови іврит середнього 
загальноосвітнього навчально-виховного комплексу “ОР-Авнер” Кам’янської 
міської ради;

Гречук Алла Миколаївна, вчитель англійської мови Криворізького 
навчально-виховного комплексу № 129 “Гімназія -  ліцей академічного 
спрямування” Криворізької міської ради;

Григор’єв Сергій Борисович, директор комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради, 
кандидат фізико-математичних наук;

Г рицай Зоя Володимирівна, доцент кафедри фізіології та інтродукції рослин 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат 
біологічних наук;



Грицан Юрій Іванович, проректор з наукової роботи Дніпровського 
державного аграрно-економічного університету, доктор біологічних наук, 
професор;

Г ромова Світлана Миколаївна, вчитель історії комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 45” Дніпровської міської ради;

Грушка Віктор Володимирович, доцент кафедри фізичної та економічної 
географії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 
кандидат географічних наук;

Губа Любов Миколаївна, вчитель географії комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 84” Дніпровської міської ради;

Гузєєва Юлія Анатоліївна, вчитель математики комунального закладу 
освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Гулов Олексій Володимирович, старший науковий співробітник лабораторії 
квантової хромоплазми факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат 
фізико-математичних наук;

Гуляєва Олена Іванівна, вчитель фізики комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 54” Дніпровської міської ради;

Гуревич Белла Олександрівна, вчитель хімії комунального закладу освіти 
“Спеціалізована школа № 71 художньо-архітектурного напрямку” Дніпровської 
міської ради;

Гусевик Надія Григорівна, вчитель фізики комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 21” Дніпровської міської ради;

Гусєва Олена Володимирівна, заступник директора з навчально-виховної 
роботи комунального закладу освіти “Гімназія № 1” Дніпровської міської ради;

Давиденко Лариса Вікторівна, вчитель хімії Магдалинівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Магдалинівської районної ради;

Давидов Володимир Іванович, старший викладач кафедри 
аерогідромеханіки Дніпровського національного університету імені Олеся 
Гончара;

Давлєтова Людмила Іванівна, вчитель історії та правознавства 
комунального закладу освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа 
№ 9 з поглибленим вивченням англійської мови” Дніпровської міської ради;

Дагларова Наталія Леонідівна, заступник директора з навчально-виховної 
роботи Криворізької гімназії № 95 Криворізької міської ради;

Дайнега Тетяна Василівна, вчитель хімії та екології комунального закладу 
освіти “Середня загальноосвітня школа № 25” Дніпровської міської ради;

Датченко Юлія Валентинівна, доцент кафедри загального і російського 
мовознавства факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат 
філологічних наук;

Даценко Вікторія Володимирівна, декан факультету економіки, бізнесу та 
міжнародних відносин Університету митної справи та фінансів, кандидат 
економічних наук, доцент;

Двойнішніков Максим Вікторович, інженер-розробник програмного 
забезпечення компанії ‘“ОаїаАіІ”;



Денисенкова Тетяна Миколаївна, методист методичного центру управління 
освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради;

Дергачов Михайло Петрович, доцент кафедри фізики твердого тіла та 
оптоелектроніки Дніпровського національного університету імені Олеся 
Г ончара, кандидат фізико-математичних наук;

Дергачова Тетяна Андріївна, вчитель англійської мови Криворізької 
спеціалізованої школи І—ІІІ ступенів № 71 Криворізької міської ради;

Дерець Євгенія Вікторівна, доцент кафедри вищої математики 
Дніпровського державного технічного університету, кандидат фізико - 
математичних наук, доцент;

Дерусова Ілона Юріївна, вчитель російської мови та літератури 
Криворізької загальноосвітньої школи І—ІІІ ступенів № 114 Криворізької міської 
ради;

Дзюбенко Олена Валентинівна, вчитель української мови та літератури 
Криворізької гімназії № 95 Криворізької міської ради;

Дмитрікова Лариса Василівна, викладач кафедри біохімії та медичної хімії, 
доцент стоматологічного факультету державного закладу “Дніпропетровська 
медична академія Міністерства охорони здоров’я України”, кандидат хімічних 
наук, доцент;

Добровольський Віктор Миколайович, учитель математики комунального 
закладу освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при 
Дніпровському національному університеті імені Олеся Г ончара” Дніпровської 
міської ради;

Дремлюга Олесандр Олександрович, вчитель німецької мови Криворізької 
спеціалізованої школи І—ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням іноземних 
мов Криворізької міської ради;

Дрібас Ганна Валеріївна, вчитель математики Криворізького Центрально- 
Міського ліцею Криворізької міської ради;

Дроздовський Віктор Володимирович, учитель історії Новомосковського 
міського ліцею “Самара”;

Дубиніна Наталія Семенівна, вчитель біології комунального закладу освіти 
“Навчально-виховне об'єднання № 136 “класична гімназія ім. Кирила і Мефодія 
-  початкова школа -  дошкільний навчальний заклад -  валеологічний центр” 
Дніпровської міської ради;

Дудка Світлана Володимирівна, вчитель географії комунального закладу 
освіти “Середня загальноосвітня школа № 13” Дніпровської міської ради;

Дук Наталія Миколаївна, доцент кафедри фізичної та економічної географії 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат 
географічних наук;

Ейхвальд Галина Миколаївна, вчитель української мови та літератури 
комунального закладу “Загальноосвітній ліцей” м. Покров;

Ентін Йосиф Абрамович, учитель інформатики комунального закладу 
освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Євтушенко Тетяна Петрівна, вчитель української мови та літератури 
П ’ятихатської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 П ’ятихатської 
районної ради;



Єлісєєв Антон Володимирович, учитель інформатики комунального закладу 
“Царичанська загальноосвітня школа І—ІІІ ступенів” Царичанської селищної 
ради;

Жадько Костянтин Степанович, завідувач кафедри підприємництва та 
економіки підприємств Університету митної справи та фінансів, доктор 
економічних наук, професор;

Желтуха Тетяна Валентинівна, вчитель математики Криворізького 
Жовтневого ліцею Криворізької міської ради;

Жернокльов Володимир Миколайович, учитель фізики комунального 
закладу загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів Жовтоводський ліцей;

Животова Світлана Анатоліївна, вчитель української мови та літератури 
районного комунального закладу освіти “Межівський аграрний ліцей-інтернат” 
Межівської районної ради;

Жукова Ольга Олександрівна, вчитель фізики комунального закладу освіти 
“Спеціалізована школа № 115” Дніпровської міської ради;

Журба Жанна Вікторівна, вчитель біології комунального закладу освіти 
“Навчально-виховний комплекс № 36 “спеціалізована середня загальноосвітня 
школа техніко-економічного профілю -  дошкільний навчальний заклад” 
Дніпровської міської ради;

Журба Олег Іванович, завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та 
архівознавства Дніпровського національного університету імені Олеся Г ончара, 
професор, доктор історичних наук;

Задворна Наталія Іванівна, вчитель трудового навчання комунального 
закладу “Нікопольська середня загальноосвітня школа № 25 з поглибленим 
трудовим і профільним навчанням” Нікопольської міської ради;

Задорожний Віталій Миколайович, учитель фізики Криворізького 
природничо-наукового ліцею Криворізької міської ради;

Задорожний Микола Іванович, учитель фізики Новоюліївської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Софіївської районної ради;

Заєрко Лариса Юріївна, вчитель біології комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Зайцева Ірина Олексіївна, професор кафедри фізіології та інтродукції 
рослин Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор 
біологічних наук;

Захарчич Любов Романівна, вчитель української мови та літератури 
Губиниської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Новомосковської 
районної ради;

Заярна Г алина Іванівна, вчитель біології Першотравенської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2;

Зберовський Олександр Владиславович, завідуючий кафедрою екології та 
охорони навколишнього середовища Дніпровського державного технічного 
університету, доктор технічних наук, професор;

Згама Тамара Петрівна, методист методичного кабінету департаменту з 
гуманітарних питань Кам’янської міської ради;



Зеленська Любов Іванівна, завідувач кафедри фізичної та економічної 
географії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 
доктор педагогічних наук, професор;

Зель Марія Олексіївна, вчитель історії та правознавства комунального 
закладу “Нікопольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5”;

Зензерова Наталія Юріївна, вчитель інформатики комунального закладу 
“Верхівцевський навчально-виховний комплекс “середня загальноосвітня школа 
№ 1 -  дошкільний навчальний заклад” Верхньодніпровської районної ради;

Зирянова Ірина Олегівна, вчитель інформатики, завідуюча лабораторією 
нових інформаційних технологій комунального закладу освіти “Загальноосвітній 
навчальний заклад № 31” Дніпровської міської ради;

Зінковська Олена Григорівна, вчитель історії Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Павлоградської міської ради;

Зонтов Володимир Олександрович, математик-аналітик ф а їа  8сіепїі§ї) 
компанії Е 08  ^а їа  Апаїуїзсз;

Зуєва Марина Григорівна, вчитель англійської мови комунального закладу 
освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Іванченко Любов Леонідівна, вчитель французької мови комунального 
закладу “Олександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Дніпровської 
районної ради;

Іванчик Олена Василівна, заступник директора комунального 
позашкільного навчального закладу освіти “Нікопольський міжшкільний центр 
трудового навчання та технічної творчості”;

Івашина Тетяна Ярославівна, вчитель інформатики Вільногірської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Вільногірської міської ради;

Іващенко Ірина Володимирівна, вчитель хімії, заступник директора з 
навчально-виховної роботи колегіуму № 11 загальноосвітнього навчального 
закладу І-ІІІ ступенів (м. Новомосковськ);

Івіна Лілія Василівна, вчитель німецької мови комунального закладу освіти 
“Навчально-виховний комплекс № 148 -  спеціалізована школа -  дошкільний 
навчальний заклад (ясла-садок) “Планета Щастя” Дніпровської міської ради;

Ільченко Вікторія Миколаївна, старший викладач кафедри підприємництва 
та економіки підприємств Університету митної справи та фінансів;

Ільченко Ірина Григорівна, вчитель інформатики, заступник директора 
комунального закладу освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат 
фізико-математичного профілю”;

Ітяксова Любов Володимирівна, вчитель української мови та літератури 
Першотравенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1;

Іщенко Наталія Федорівна, вчитель російської мови та літератури 
комунального закладу “Нікопольська середня загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів № 9”;

Каліта Олена Віталіївна, вчитель біології комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 99” Дніпровської міської ради;

Караваєв Костянтин Дмитрович, студент факультету прикладної 
математики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;



Карасик Володимир Давидович, учитель фізики комунального закладу 
освіти “Спеціалізована багатопрофільна з поглибленим вивченням англійської 
мови школа № 23” Дніпровської міської ради;

Каргіна Наталя Михайлівна, вчитель англійської мови комунального 
закладу освіти “Зеленодольська середня загальноосвітня школа № 1 І - ІІІ 
ступенів” Зеленодольської міської ради Апостолівського району;

Карнаух Євген Володимирович, доцент кафедри статистики й теорії 
ймовірностей Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 
кандидат фізико-математичних наук, доцент;

Карякіна Алла Валентинівна, вчитель біології комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 7” Дніпровської міської ради;

Католіченко Оксана Миколаївна, вчитель біології та екології Криворізького 
природничо-наукового ліцею Криворізької міської ради;

Качала Оксана Іванівна, вчитель історії та правознавства комунального 
закладу “Богуславська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Павлоградського 
району;

Ким Лариса Олександрівна, старший викладач кафедри романської 
філології Дніпровського національного університету імені Олеся Г ончара;

Кириченко Світлана Василівна, доцент кафедри біофізики та біохімії 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат 
біологічних наук;

Кисельова Олена Михайлівна, декан факультету прикладної математики, 
завідуюча кафедрою обчислювальної математики та математичної кібернетики 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор фізико- 
математичних наук;

Кисельова Таміла Ігорівна, вчитель англійської мови, заступник директора 
з навчально-виховної роботи комунального закладу “Спеціалізована школа з 
поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня -  колегіум № 16” Кам’янської 
міської ради;

Кисільова Лідія Іванівна, вчитель англійської мови комунального закладу 
освіти “Українсько-Американський ліцей” Дніпровської міської ради;

Кірковська Інга Станіславівна, завідуюча кафедрою романської філології 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат 
філологічних наук;

Климко Галина Михайлівна, вчитель біології комунального закладу 
“Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа № 5 І-ІІІ ступенів” 
Верхньодніпровської районної ради;

Клімов Євгеній Васильович, учитель французької мови Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 Павлоградської міської ради;

Клімова Г анна Дмитрівна, вчитель історії та правознавства комунального 
закладу освіти “Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді”;

Клочко Наталія Валентинівна, вчитель географії комунального закладу 
“Технічний ліцей” Кам’янської міської ради;

Коваленко Валентина Василівна, доцент факультету фізики, електроніки та 
комп’ютерних систем Дніпровського національного університету імені Олеся 
Гончара, кандидат фізико-математичних наук;



Коваленко Валерій Сергійович, вчитель фізики Криворізької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 52 Криворізької міської ради;

Коваленко Валерій Сергійович, доцент кафедри фізичної та неорганічної 
хімії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат 
хімічних наук, доцент;

Коваленко Любов Іванівна, вчитель географії комунального закладу 
“Середня загальноосвітня школа № 9” Кам’янської міської ради;

Коваленко Людмила Миколаївна, вчитель німецької мови комунального 
закладу “Середня загальноосвітня школа № 21 м. Кам’янське” Кам’янської 
міської ради;

Коваленко Людмила Олександрівна, вчитель історії та правознавства 
комунального закладу освіти “Навчально-виховний комплекс № 12”
“загальноосвітній навчальний заклад I ступеня -  гімназія” Дніпровської міської 
ради;

Коваленко Олег Вікторович, доцент кафедри математичного аналізу і теорії 
функцій Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 
кандидат фізико-математичних наук;

Коваленко Тетяна Василівна, вчитель іспанської мови комунального 
закладу освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 9 з 
поглибленим вивченням англійської мови” Дніпровської міської ради;

Коваль Ірина Валентинівна, вчитель біології Криворізької загальноосвітньої 
школи І - ІІІ ступенів № 69 Криворізької міської ради;

Коваль Любов Петрівна, вчитель іспанської мови комунального закладу 
освіти “Спеціалізована школа № 7 з поглибленим вивченням іноземних мов” 
Дніпровської міської ради;

Ковальова Наталія Андріївна, вчитель історії та правознавства 
Павлоградської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Павлоградської 
міської ради;

Ковальова Ярослава Василівна, завідуюча кафедрою германської філології 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат 
філологічних наук;

Ковальчук Олена Михайлівна, вчитель фізики комунального закладу освіти 
“Спеціалізована школа № 134 гуманістичного навчання та виховання” 
Дніпровської міської ради;

Ковтуненко Людмила Володимирівна, спеціаліст відділу освіти, культури, 
сім’ї, молоді та спорту Чкаловської об’єднаної територіальної громади 
Нікопольського району;

Ковтуновська Галина Миколаївна, вчитель історії та правознавства 
Павлоградської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15 Павлоградської 
міської ради;

Кодацька Наталія Олександрівна, доцент кафедри економіки та соціально- 
трудових відносин Університету митної справи та фінансів, кандидат 
економічних наук;

Кожушко Андрій Андрійович, науковий співробітник лабораторії квантової 
хромоплазми факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;



Козиненко Олександр Вікторович, аспірант механіко-математичного 
факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;

Козинець Надія Анатоліївна, вчитель англійської мови комунального 
закладу освіти “Українсько-Американський ліцей” Дніпровської міської ради;

Козловська Олена Миколаївна, вчитель географії комунального закладу 
освіти “Навчально-виховний комплекс № 120” школа І-ІІІ ступенів -  
дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)” Дніпровської міської ради;

Козорог Олександра Геннадіївна, координатор з формальної освіти 
Української Гельсінської спілки з прав людини та Всеукраїнської освітньої 
програми “Розуміємо права людини”;

Коліненко Світлана Іванівна, вчитель біології Новомосковського міського 
ліцею “Самара”;

Коломаров Володимир Ілліч, вчитель англійської мови Вільногірської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Вільногірської міської ради, агент 
змін, тренер Британської ради;

Коляда Юлія Миколаївна, вчитель української мови та літератури 
комунального закладу “Софіївська опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Софіївської селищної ради Софіївського району;

Комишан Ольга Борисівна, керівник відділу освіти, культури, молоді та 
спорту Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району;

Коміссарчук Алла Іванівна, вчитель трудового навчання Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Павлоградської міської ради;

Конарева Світлана Вікторівна, асистент кафедри математичного аналізу і 
теорії функцій Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 
кандидат фізико-математичних наук;

Кондрашова Тетяна Вікторівна, вчитель англійської мови комунального 
закладу “Середня загальноосвітня школа № 30” Кам’янської міської ради, агент 
змін, тренер Британської ради;

Коновалова Тетяна Михайлівна, асистент кафедри зоології та екології 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;

Копилєв Олександр Анатолійович, викладач математики державного 
навчального закладу “Криворізький центр підготовки та перепідготовки 
робітничих кадрів будівельної галузі”;

Корабльова Алла Іванівна, доцент кафедри екології та охорони 
навколишнього середовища Придніпровської державної академії будівництва та 
архітектури, кандидат біологічних наук;

Корзун Катерина Миколаївна, вчитель історії та правознавства 
комунального закладу “Нікопольська середня загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів № 23”;

Корзун Олексій Іванович, учитель інформатики комунального закладу 
“Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23”;

Коробова Наталія Йосипівна, вчитель російської мови та літератури 
Криворізької спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 59 
Криворізької міської ради;

Коротенко Григорій Михайлович, професор кафедри геоінформаційних 
систем Державного вищого навчального закладу “Національний гірничий 
університет”, доктор технічних наук;



Коротун Валерій Миколайович, директор районного комунального закладу 
освіти “Слав’янська середня загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів” Межівської 
районної ради;

Корсун Тетяна Валеріївна, вчитель біології комунального закладу 
“Підгородненський навчально-виховний комплекс № 3 “Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів -  дошкільний навчальний заклад” Дніпровської районної ради;

Корягіна Тетяна Вікторівна, доцент кафедри оподаткування та соціального 
забезпечення Університету митної справи та фінансів, кандидат наук з 
державного управління;

Коряка Леонід Григорович, вчитель хімії, директор комунального закладу 
“Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6”;

Корякова Тетяна Василівна, вчитель біології комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 46” Дніпровської міської ради;

Косицина Олена Сергіївна, старший викладач кафедри хімічної технології 
високомолекулярних сполук Дніпровського національного університету імені 
Олеся Гончара, кандидат хімічних наук, доцент;

Костенко Олена Віталіївна, методист міського методичного центру 
управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської 
ради;

Костенко Юрій Анатолійович, учитель фізики комунального закладу освіти 
“Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю”;

Костенюк Тетяна Миколаївна, вчитель біології комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 99” Дніпровської міської ради;

Костюков Володимир Павлович, учитель інформатики комунального 
закладу освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при 
Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської 
міської ради,

Кофанов Володимир Олександрович, професор кафедри математичного 
аналізу і теорії функцій Дніпровського національного університету імені Олеся 
Гончара, доктор фізико-математичних наук, професор;

Кравченко Валентина Василівна, вчитель іспанської мови комунального 
закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 6” Дніпровської міської ради;

Кравченко Кристина Валеріївна, вчитель іспанської мови комунального 
закладу освіти “Спеціалізована школа № 7 з поглибленим вивченням іноземних 
мов” Дніпровської міської ради;

Кравченко Олена Валентинівна, вчитель економіки комунального закладу 
освіти “Навчально-виховний комплекс № 36 “спеціалізована середня
загальноосвітня школа техніко-економічного профілю -  дошкільний навчальний 
заклад” Дніпровської міської ради;

Кравченко Світлана Володимирівна, доцент кафедри хімії Дніпровського 
державного аграрного університету, кандидат хімічних наук;

Кравченко Тетяна Вікторівна, вчитель фізики Криворізької гімназії № 49 
Криворізької міської ради;

Крамар Ольга Іллівна, вчитель біології комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 39” Дніпровської міської ради;

Краснова Олена Леонідівна, директор комунального закладу освіти 
“Навчально-виховний комплекс № 144 “Спеціалізована школа з поглибленим



вивченням івриту, історії єврейського народу, єврейських традицій -  дошкільний 
навчальний заклад (дитячий садок)” Дніпровської міської ради;

Красношапка Наталія Григорівна, вчитель фізики комунального закладу 
освіти “Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою” Дніпровської 
міської ради;

Кривоконь Лариса Віталіївна, вчитель російської мови та літератури 
Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 95 Криворізької міської 
ради;

Криворотенко Ольга Григорівна, вчитель української мови та літератури 
комунального закладу “Ганнівський навчально-виховний комплекс “Середня 
загальноосвітня школа -  дошкільний навчальний заклад” Верхньодніпровської 
районної ради;

Кригер Ірина Аркадіївна, керівник методичного об’єднання вчителів івриту 
та єврейських традицій комунального закладу освіти “Навчально-виховний 
комплекс № 144 “Спеціалізована школа з поглибленим вивченням івриту, історії 
єврейського народу, єврейських традицій -  дошкільний навчальний заклад 
(дитячий садок)” Дніпровської міської ради;

Крутько Зоя Василівна, вчитель історії Криворізької загальноосвітньої 
школи І - ІІІ ступенів № 113 Криворізької міської ради;

Кубрак Лариса Миколаївна, вчитель комунального закладу освіти 
“Навчально-виховний комплекс “Дніпровська вальдорфська середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Дніпровської міської ради;

Кудрявцев Андрій Володимирович, учитель фізики комунального закладу 
освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Кузічев Микола Миколайович, методист з інформаційних технологій 
методичного центру управління освіти департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради;

Кузнецова Ольга Віталіївна, вчитель біології та екології комунального 
закладу освіти “Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради, кандидат 
біологічних наук;

Кузьмінов Сергій Васильович, проректор з науково-педагогічної роботи, 
організації та розвитку наукового процесу і міжнародної діяльності 
Дніпровського університету імені Альфреда Нобеля, доктор економічних наук, 
професор;

Кунат Валентина Вікторівна, вчитель біології Синельниківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Синельниківської міської ради;

Курдюкова Наталія Вікторівна, вчитель історії та правознавства 
комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 2”
Дніпровської міської ради;

Куриленко Ірина Анатоліївна, вчитель хімії комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 76” Дніпровської міської ради;

Кучер Інна Миколаївна, вчитель біології комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 115” Дніпровської міської ради;

Кучеренко Тетяна Миколаївна, вчитель біології Синельниківського 
навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -  
дошкільний навчальний заклад” Синельниківської міської ради;



Кушнерьов Олександр Ігорович, доцент кафедри експериментальної фізики 
та фізики металів факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат 
фізико-математичних наук;

Лаудін Микола Борисович, директор Миролюбівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Новомосковської районної ради;

Лебедєва Ганна Олександрівна, вчитель історії комунального закладу 
“Навчально-виховне об’єднання “Ліцей нових інформаційних технологій -  
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів -  дошкільний навчальний 
заклад” Кам’янської міської ради;

Левченко Наталія Миколаївна, вчитель хімії Криворізького обласного 
ліцею-інтернату для сільської молоді;

Лейси Вікершем, вчитель англійської мови комунального закладу освіти 
“Зеленодольська середня загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ступенів”
Зеленодольської міської ради Апостолівського району;

Лескевич Тетяна Юріївна, доцент кафедри математичного аналізу і теорії 
функцій Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 
кандидат фізико-математичних наук;

Лея Альтойз, учитель мови іврит комунального закладу освіти “Навчально- 
виховний комплекс № 144 “Спеціалізована школа з поглибленим вивченням 
івриту, історії єврейського народу, єврейських традицій -  дошкільний 
навчальний заклад (дитячий садок)” Дніпровської міської ради;

Лиман Тетяна Андріївна, вчитель французької мови комунального закладу 
освіти “Зайцівська середня загальноосвітня школа” Синельниківської районної 
ради;

Лисенко Інна Іванівна, вчитель географії комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 64” Дніпровської міської ради;

Лисичарова Г алина Олександрівна, доцент кафедри фізичної та економічної 
географії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 
кандидат педагогічних наук;

Лісовець Олена Іванівна, доцент кафедри геоботаніки Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара, кандидат біологічних наук;

Літовченко Олександра Аїсовна, методист вищої категорії регіонального 
центру моніторингу освіти Центру довузівської підготовки Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара;

Ліханська Оксана Леонідівна, вчитель української мови та літератури 
комунального закладу “Нікопольська середня загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів № 23”;

Лобза Алла В ’ячеславівна, доцент кафедри економіки та соціально- 
трудових відносин Університету митної справи та фінансів, кандидат 
економічних наук;

Ложечка Ірина Анатоліївна, методист науково-методичного центру 
управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської 
ради;

Ложнікова Оксана Іванівна, вчитель англійської мови комунального закладу 
освіти “Середня загальноосвітня школа № 37” Дніпровської міської ради, агент 
змін, тренер Британської ради;



Ломакін Павло Іванович, голова президії Дніпропетровської обласної ради 
Українського товариства охорони природи;

Ломако Ніла Михайлівна, директор комунального закладу освіти 
“Навчально-виховне об’єднання № 28” Дніпровської міської ради;

Ломако Олена Миколаївна, вчитель німецької мови комунального закладу 
освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з поглибленим 
вивченням іноземної мови”| Дніпровської міської ради;

Лук’янов Іван Вікторович, учитель фізики комунального закладу 
“Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна” Кам’янської міської ради;

Лягушин Сергій Федорович, доцент кафедри квантової макрофізики 
факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем Дніпровського 
національного університет імені Олеся Гончара, кандидат фізико-математичних 
наук;

Лягушин Сергій Федорович, учитель фізики комунального закладу освіти 
“Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю”, 
кандидат фізико-математичних наук;

Ляшенко Андрій Хомич, директор комунального закладу “Дніпровська 
середня загальноосвітня багатопрофільна школа І-ІІІ ступенів” 
Верхньодніпровскої районної ради;

Ляшенко Валентина Петрівна, професор кафедри людини та тварин 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор 
біологічних наук;

Майковська Валерія Олександрівна, старший викладач кафедри германської 
філології Дніпровського національного університету імені Олеся Г ончара;

Мала Наталія Вікторівна, заступник директора комунального закладу освіти 
“Навчально-виховний комплекс № 87 “школа І-ІІІ ступенів -  дошкільний 
навчальний заклад (дитячий садок)” Дніпровської міської ради;

Малишко Любов Дмитрівна, вчитель біології комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 44” Дніпровської міської ради;

Малоіван Ірина Євгенівна, вчитель інформатики, заступник директора 
комунального закладу освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій 
при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара” 
Дніпровської міської ради,

Манко Ірина Аркадіївна, заступник директора з навчально-виховної роботи 
комунального закладу освіти “Навчально-виховне об’єднання № 28”
Дніпровської міської ради;

Манько Ірина Миколаївна, викладач польської мови центру польської мови 
і культури імені Кароля Войтили м. Дніпро;

Манько Юрій Вікторович, студент механіко-математичного факультету 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;

Маренков Олег Миколайович, асистент кафедри загальної біології та 
водних біоресурсів Дніпровського національного університету імені Олеся 
Гончара;

Маркіна Світлана Миколаївна, вчитель російської мови та літератури 
“Васильківського навчально-виховного комплексу № 3 “загальноосвітній 
навчальний заклад -  дошкільний навчальний заклад” Васильківської районної 
ради;



Мартинова Ольга Вікторівна, вчитель інформатики середньої 
загальноосвітньої школи № 6 -  загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ 
ступенів (м. Новомосковськ);

Маручок Любов Дмитрівна, вчитель історії та правознавства 
Магдалинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Магдалинівської 
районної ради;

Марценко Галина Олегівна, вчитель української мови та літератури 
комунального закладу “Нікопольський навчально-виховний комплекс № 15 
“Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня-гімназія”;

Марченко Людмила Юріївна, вчитель хімії Павлоградської середньої 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Павлоградської міської ради;

Матросова Людмила Ізидорівна, вчитель польської мови Криворізької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 103 Криворізької міської ради;

Машкіна Тетяна Володимирівна, вчитель біології комунального закладу 
освіти “Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат “Дніпро”;

Маштак Любов Олександрівна, вчитель історії опорної школи 
комунального закладу освіти “Навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 1 -  Покровський ліцей” Покровської селищної ради 
Покровського району;

Мельник Оксана Валеріївна, вчитель російської мови та літератури 
Криворізької спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 71 
Криворізької міської ради;

Милостива Ірина Миколаївна, вчитель історії та правознавства 
комунального закладу “Олександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Дніпровської районної ради;

Михайлик Таміла Миколаївна, вчитель української мови та літератури 
Марганецької гімназії Марганецької міської ради;

Михайличенко Артем Євгенійович, учитель історії комунального закладу 
освіти “Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат “Дніпро”;

Михайличенко Наталія Василівна, методист з інформаційних технологій 
методичного центру управління освіти департаменту гуманітарної політики 
Дніпровської міської ради;

Михайлюта Павло Іванович, учитель історії та правознавства комунального 
закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 135” Дніпровської міської 
ради;

Михальчук Людмила Володимирівна, старший викладач кафедри 
підприємництва та економіки підприємств Університету митної справи та 
фінансів, кандидат економічних наук;

Михальчук Сергій Анатолійович, учитель історії Криворізького
Центрально-Міського ліцею Криворізької міської ради;

Мілєніна Тетяна Павлівна, вчитель французької мови комунального закладу 
загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів гуманітарна гімназія імені Лесі 
Українки Жовтоводської міської ради;

Мінаєв Павло Євгенійович, студент факультету фізики, електроніки та 
комп’ютерних систем Дніпровського національного університету імені Олеся 
Гончара;



Мірошник Наталія Петрівна, вчитель фізики комунального закладу 
“Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна” Кам’янської міської ради;

Міхоніна Наталія Геннадіївна, доцент кафедри германської філології 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат 
філологічних наук;

Міщенко Людмила Іванівна, вчитель української мови та літератури 
Павлоградської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Павлоградської 
міської ради;

Модло Олена Петрівна, вчитель української мови та літератури 
Криворізького навчально-виховного комплексу № 35 “Загальноосвітня школа І -  
ІІІ ступенів -  багатопрофільний ліцей “Імпульс” Криворізької міської ради;

Морохова Вікторія Миколаївна, вчитель російської мови та літератури 
комунального закладу освіти “Навчально-виховний комплекс № 33” “Маріїнська 
багатопрофільна гімназія -  загальноосвітній навчальний заклад І ступеня” 
Дніпровської міської ради;

Москаленко Таміла Дмитрівна, методист відділу освіти Новомосковської 
райдержадміністрації;

Мосолова Наталя Миколаївна, вчитель географії Криворізької середньої 
загальноосвітньої школи № 91 Криворізької міської ради;

Мостова Віра Іванівна, методист науково-методичного центру управління 
освіти і науки департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради;

Муровцева Антоніна Володимирівна, учитель історії та правознавства 
Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 50 Криворізької міської 
ради;

Надточій Тетяна Миколаївна, вчитель російської мови та літератури 
комунального закладу “Богуславська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Павлоградської районної ради;

Назарова Надія Сергіївна, вчитель інформатики Новомосковського міського 
ліцею “Самара”;

Найдьон Максим Сергійович, учитель історії Першотравенської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3;

Науменко Ірина Анатоліївна, вчитель географії комунального закладу 
освіти “Середня загальноосвітня школа № 62” Дніпровської міської ради;

Неділя Світлана Володимирівна, вчитель географії Синельниківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Синельниківської міської ради;

Нежигай Тетяна Миколаївна, вчитель історії та правознавства опорного 
комунального навчального закладу “Лозуватська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів імені Т.Г. Шевченка” Криворізької районної ради;

Немеш Тетяна Вікторівна, вчитель хімії Криворізької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 126 Криворізької міської ради;

Непошивайленко Наталія Олександрівна, доцент кафедри екології та 
охорони навколишнього середовища Дніпровського державного технічного 
університету, кандидат технічних наук;

Нестерова Олена Юріївна, доцент кафедри хімічної технології 
високомолекулярних сполук Дніпровського національного університету імені 
Олеся Гончара, кандидат хімічних наук, доцент;



Нємцева Тетяна Олександрівна, директор комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 15” Дніпровської міської ради, кандидат 
педагогічних наук;

Никифорова Ніна Анатоліївна, доцент кафедри теорії металургійних 
процесів і загальної хімії Національної металургійної академії України, кандидат 
технічних наук, доцент;

Нікілєва Наталія Олексіївна, доцент кафедри економічної теорії 
Українського державного хіміко-технологічного університету, кандидат 
економічних наук;

Нікіфорова Тетяна Іванівна, вчитель фізики комунального закладу освіти 
“Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при Університеті митної 
справи та фінансів” Дніпровської міської ради;

Ніколаєв Тарас Геннадійович, старший викладач кафедри економічної 
кібернетики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 
учитель інформатики комунального закладу “Навчально-виховний комплекс 
№ 100 “загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів -  ліцей” Дніпровської 
міської ради;

Ніколаєва Вікторія Володимирівна, вчитель німецької мови Криворізької 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 20 з поглибленим вивченням німецької 
мови Криворізької міської ради;

Новіков Максим Леонідович, начальник відділу освіти виконкому 
Металургійної районної у місті Кривому Розі ради;

Носов Володимир Володимирович, учитель історії та правознавства 
Вільногірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Вільногірської 
міської ради;

Носуль Юлія Олександрівна, вчитель англійської мови комунального 
закладу “Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І 
ступеня -  колегіум № 16” Кам’янської міської ради;

Овчиннікова Тетяна Миколаївна, директор середнього загальноосвітнього 
навчально-виховного комплексу “ОР-Авнер” (м. Кам’янське);

Олейниченко Валентин Дмитрович, учитель інформатики комунального 
закладу освіти “Привовчанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Павлоградської районної ради;

Олінович Юлія Миколаївна, вчитель інформатики комунального закладу 
освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради;

Орлянський Олег Юрійович, доцент кафедри теоретичної фізики 
факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара, кандидат фізико- 
математичних наук;

Осипчук Людмила Миколаївна, вчитель географії Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Павлоградської міської ради;

Осока Наталя Анатоліївна, вчитель історії Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19 Павлоградської міської ради;

Осташко Таміла Володимирівна, вчитель російської мови та літератури 
комунального закладу “Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа № 5 
І-ІІІ ступенів” Верхньодніпровської районної ради;



Охота Ігор Миколайович, учитель інформатики комунального закладу 
“Навчально-виховний комплекс № 1 (середня школа І-ІІІ ступенів -  дошкільний 
навчальний заклад)” м. Покров;

Охредько Лілія Іванівна, вчитель історії та правознавства Криворізької 
гімназії № 127 Криворізької міської ради;

Пінчук Денис Ігорович, учитель англійської мови комунального закладу 
загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів гуманітарна гімназія імені Лесі 
Українки Жовтоводської міської ради;

Павлова Сніжана Леонідівна, вчитель іспанської мови комунального 
закладу освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 9 з 
поглибленим вивченням англійської мови” Дніпровської міської ради;

Пазіна Наталія Вікторівна, вчитель інформатики комунального закладу 
“Вербківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Вербківської сільської ради 
(Павлоградський район);

Палькевич Олена Сергіївна, старший викладач кафедри романської 
філології Дніпровського національного університету імені Олеся Г ончара;

Пальчикова Раїса Григорівна, вчитель мови іврит комунального закладу 
“Навчально-виховний комплекс “Криворізька спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов -  дошкільний навчальний 
заклад”;

Панько Зіновія Дмитрівна, вчитель німецької мови Кільченської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Магдалинівської районної ради;

Парфентьєва Марія Андріївна, керівник клубу польського кіно Центру 
українсько-польської співпраці Національного технічного університету 
“Дніпровська політехніка”;

Парфінович Наталія Вікторівна, завідувач кафедри математичного аналізу і 
теорії функцій Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 
доктор фізико-математичних наук, доцент;

Пастушенко Наталія В ’ячеславівна, вчитель російської мови та літератури 
комунального закладу освіти “Навчально-виховне об’єднання № 28”
Дніпровської міської ради;

Пасько Анатолій Миколайович, доцент кафедри математичного аналізу і 
теорії функцій Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 
кандидат фізико-математичних наук, доцент;

Певзнер Олександр Олегович, аспірант кафедри теоретичної фізики 
факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара;

Пекішева Марина Валеріївна, вчитель історії та правознавства 
комунального закладу освіти “Спеціалізована школа № 86” Дніпровської міської 
ради;

Пелип Наталя Станіславівна, вчитель географії Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18 з інтернатним відділенням 
Павлоградської міської ради;

Пелюх Лариса Вікторівна, вчитель історії та правознавства комунального 
закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 62” Дніпровської міської 
ради;

https://dp.isuo.org/schools/view/id/3110
https://dp.isuo.org/schools/view/id/3110


Первій Олег Миколайович, учитель трудового навчання комунального 
закладу освіти “Межівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2” 
Межівської селищної ради;

Передерій Лідія Василівна, учитель історії комунального закладу освіти 
“Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді”;

Петренюк Ганна Петрівна, вчитель географії Криворізької середньої 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 Криворізької міської ради;

Петрова Лариса Вадимівна, вчитель трудового навчання Марганецької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Марганецької міської ради;

Петрова Ольга Станіславівна, вчитель біології комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 123” Дніпровської міської ради;

Петрушина Галина Олександрівна, доцент кафедри хімії Дніпровського 
державного аграрного університету, кандидат хімічних наук;

Пешехонова Наталія Олександрівна, директор комунального закладу освіти 
“Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 126 з поглибленим вивченням 
французької мови” Дніпровської міської ради;

Пєтухова Світлана Іванівна, вчитель інформатики Криворізького 
Покровського ліцею Криворізької міської ради;

Пипка Олександр Олександрович, доцент кафедри алгебри та геометрії 
механіко-математичного факультету Дніпровського національного університету 
імені Олеся Гончара, кандидат фізико-математичних наук, доцент;

Пиріг Олександр Володимирович, учитель історії та правознавства 
комунального закладу “Китайгородський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів” Китайгородської сільської ради Царичанського району;

Пиріг Олена Володимирівна, вчитель російської мови та літератури 
Перещепинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Новомосковської 
районної ради;

Півнєв Валентин Володимирович, учитель історії комунального закладу 
“Балівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Дніпровської районної 
ради;

Підволоцька Віолета Юріївна, студентка механіко-математичного 
факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;

Пікуліна Надія Юріївна, доцент кафедри підприємництва та економіки 
підприємств Університету митної справи та фінансів, кандидат економічних 
наук;

Пінчук Тамара Олексіївна, вчитель російської мови та літератури 
комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 26” 
Дніпровської міської ради;

Пірогова Наталія Іванівна, вчитель німецької мови комунального закладу 
освіти “Навчально-виховний комплекс № 137” Дніпровської міської ради;

Пляка Сергій Миколайович, доцент кафедри фізики твердого тіла та 
оптоелектроніки факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат 
фізико-математичних наук;

Подлєсна Олена Миколаївна, вчитель фізики комунального закладу 
“Спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів при



Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара” Нікопольської 
міської ради;

Поливода Ліна Петрівна, вчитель української мови та літератури 
Синельниківської загальноосвітньої школи № 2 Синельниківської міської ради;

Поляков Олег Володимирович, директор комунального закладу освіти 
“Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю”, 
кандидат фізико-математичних наук, доцент;

Поляков Сергій Якович, учитель історії та правознавства колегіуму № 11 
загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів Новомосковської міської 
ради;

Полякова Тетяна Федорівна, вчитель математики комунального закладу 
освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного 
профілю”;

Пономаренко Володимир Анатолійович, учитель фізики Павлоградського 
міського ліцею Павлоградської міської ради;

Постольник Тетяна Вільгемівна, завідувач кафедри математики 
комунального закладу освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій 
при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара” 
Дніпровської міської ради;

Пристайко Тамара Степанівна, завідувач кафедри російського та загального 
мовознавства факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;

Приходько Яна Миколаївна, вчитель англійської мови Павлоградської 
загальноосвітньої школи № 9, агент змін, тренер Британської ради;

Пугач Ганна Олексіївна, вчитель географії комунального закладу освіти 
“Навчально-виховний комплекс № 99” Дніпровської міської ради;

Пугач Людмила Іванівна, вчитель хімії, заступник директора комунального 
закладу освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 9 з 
поглибленим вивченням іноземної мови” Дніпровської міської ради;

Пузіно Наталія Іллівна, вчитель біології комунального закладу 
“Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа № 5 І-ІІІ ступенів” 
Верхньодніпровської районної ради;

Пуйто Альбіна Михайлівна, вчитель російської мови та літератури 
комунального закладу освіти “Навчально-виховний комплекс № 99
“багатопрофільна гімназія -  загальноосвітній навчальний заклад І ступеня -  
дошкільний заклад” Дніпровської міської ради;

Ратєєва Анастасія Анатоліївна, вчитель німецької мови Криворізької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 32 Криворізької міської ради;

Реброва Ольга Валентинівна, вчитель історії Олексіївської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Нікопольської районної ради;

Рев’якіна Оксана Олександрівна, вчитель фізики комунального закладу 
освіти “Середня загальноосвітня школа № 34” Дніпровської міської ради;

Ревенко Володимир Анатолійович, заступник директора з навчально - 
виховної роботи, вчитель математики комунального закладу освіти “Навчально- 
виховний комплекс № 12 “загальноосвітній навчальний заклад І ступеня -  
гімназія” Дніпровської міської ради ;



Ревун Оксана Юріївна, вчитель української мови та літератури Криворізької 
педагогічної гімназії Криворізької міської ради;

Ржепецький Василь Петрович, учитель фізики комунального закладу освіти 
“Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді”, кандидат фізико- 
математичних наук;

Рибалко Катерина Андріївна, вчитель географії комунального закладу 
“Середня загальноосвітня школа № 44 м. Кам’янське” Кам’янської міської ради;

Риженко Ліля Михайлівна, вчитель хімії Криворізького навчально- 
виховного комплексу № 35 “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -  
багатопрофільний ліцей “Імпульс” Криворізької міської ради;

Рижкова Ольга Олександрівна, вчитель інформатики Павлоградського 
навчально-виховного комплексу “Загальноосвітній навчальний заклад -  
дошкільний навчальний заклад № 2” Павлоградської міської ради;

Родний Олег Володимирович, професор кафедри зарубіжної літератури 
факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор 
філософських наук;

Роєнко Ірина Анатоліївна, вчитель хімії та екології комунального закладу 
освіти “Українсько-Американський ліцей” Дніпровської міської ради;

Роженков Валентин Миколайович, учитель історії комунального закладу 
освіти “Навчально-виховний комплекс № 12” -  загальноосвітній навчальний 
заклад І ступеня -  гімназія” Дніпровської міської ради;

Ромазан Володимир Іванович, вчитель історії комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 78” Дніпровської міської ради;

Романенко Ніна Миколаївна, директор комунального закладу освіти 
“Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 7 з поглибленим вивченням 
іноземних мов” Дніпровської міської ради;

Романовська Ольга Євгенівна, вчитель англійської мови Марганецької 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням англійської 
мови, агент змін, тренер Британської ради;

Роскокоха Тетяна Валеріївна, вчитель української мови та літератури 
Вільногірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Вільногірської 
міської ради;

Ростомьян Сусанна Хачиківна, вчитель російської мови та літератури 
комунального закладу освіти “Навчально-виховний комплекс № 59
“Загальноосвітній навчальний заклад -  дошкільний навчальний заклад” 
Дніпровської міської ради;

Рубан Оксана Володимирівна, старший викладач кафедри економічної 
теорії Українського державного хіміко-технологічного університету;

Руда Рита Миколаївна, директор комунального закладу освіти “Навчально - 
виховний комплекс № 12 “загальноосвітній навчальний заклад І ступеня -  
гімназія” Дніпровської міської ради;

Руда Тетяна Анатоліївна, вчитель історії Черкаської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Новомосковської районної ради;

Руденко Валентина Анатоліївна, вчитель німецької мови Криворізького 
навчально-виховного комплексу № 129 “Гімназія -  ліцей академічного 
спрямування” Криворізької міської ради;



Руденко Олександр Олексійович, доцент кафедри математичного аналізу і 
теорії функцій Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 
кандидат фізико-математичних наук, доцент;

Руденко Світлана Вікторівна, вчитель французької мови Криворізької 
гімназії № 95 Криворізької міської ради;

Рябова Єлизавета Федорівна, вчитель російської мови та літератури 
Синельниківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Синельниківської 
міської ради;

Рябошапка Наталя Богданівна, вчитель російської мови та літератури 
комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 21” 
Дніпровської міської ради;

Савенко Юлія Іванівна, вчитель англійської мови Криворізької 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 107 з поглибленим вивченням 
англійської мови Криворізької міської ради, агент змін, тренер Британської ради;

Сайдакова Тетяна Анатоліївна, вчитель історії та правознавства 
комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 108” 
Дніпровської міської ради;

Самусевич Ірина Олександрівна, вчитель інформатики комунального 
закладу “Технічний ліцей імені Анатолія Лигуна” Кам’янської міської ради;

Сапьяний Анатолій Миколайович, учитель фізики комунального закладу 
освіти “Навчально-виховний комплекс № 100 “загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІІ ступенів -  ліцей” Дніпровської міської ради;

Свирида Надія Андріївна, студентка механіко-математичного факультету 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;

Свириденко Алла Костянтинівна, вчитель географії комунального закладу 
освіти “Середня загальноосвітня школа № 58” Дніпровської міської ради;

Світленко Сергій Іванович, декан історичного факультету Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара, професор кафедри історії 
України, доктор історичних наук;

Світличний Олексій Олексійович, доцент кафедри кримінального права та 
кримінології Національного технічного університету “Дніпровська політехніка”, 
кандидат юридичних наук, доцент;

Севериновська Олена Вікторівна, декан біолого-екологічного факультету, 
професор Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 
доктор біологічних наук;

Селіванов Андрій Андрійович, студент факультету прикладної математики 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;

Семенова Людмила Юріївна, доцент кафедри економіки та соціально- 
трудових відносин Університету митної справи та фінансів, кандидат 
економічних наук;

Семенова Юлія Євгенівна, вчитель фізики комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 81” Дніпровської міської ради;

Семопядна Вікторія Геннадіївна, вчитель біології комунального закладу 
освіти “Середня загальноосвітня школа № 2” Дніпровської міської ради;

Сесь Ніна Вікторівна, вчитель фізики комунального закладу освіти 
“Спеціалізована школа № 129 фізико-математичного профілю” Дніпровської 
міської ради;



Сидашенко Ольга Ігорівна, асистент кафедри мікробіології Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара, кандидат біологічних наук;

Сидоренко Ольга Миколаївна, вчитель біології комунального закладу 
“Партизанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Дніпровської районної 
ради;

Сидорова Лариса Петрівна, доцент кафедри аналітичної хімії Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара, кандидат хімічних наук, 
доцент;

Сидорова Ольга Юріївна, вчитель хімії комунального закладу загальної 
середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів Жовтоводський ліцей;

Сіроух Галина Олексіївна, вчитель історії та правознавства 
Синельниківського навчально-виховного комплексу “Загальноосвітня школа І -  
ІІІ ступенів -  дошкільний навчальний заклад” Синельниківської міської ради;

Сітенко Юлія Георгіївна, вчитель англійської мови комунального закладу 
освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 7 з поглибленим 
вивченням іноземних мов” Дніпровської міської ради;

Скляр Ольга Василівна, вчитель географії комунального закладу освіти 
“Навчально-виховний комплекс № 59 “загальноосвітній навчальний заклад -  
дошкільний навчальний заклад” Дніпровської міської ради;

Скуратова Тетяна Євгенівна, вчитель фізики комунального закладу 
“Нікопольська спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів 
№ 26”;

Скуратовська Людмила Григорівна, вчитель інформатики середньої 
загальноосвітньої школи № 18 -  загальноосвітнього навчального закладу І - ІІІ 
ступенів (м. Новомосковськ);

Слєпцова Ольга Юріївна, вчитель біології комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 89” Дніпровської міської ради;

Смірнова Оксана Іванівна, вчитель англійської мови, заступник директора з 
навчально-виховної роботи комунального закладу освіти “Спеціалізована 
середня загальноосвітня школа № 22 з поглибленим вивченням іноземної мови” 
Дніпровської міської ради;

Смойловський Олександр Наумович, завідувач лабораторії кафедри 
теоретичної фізики факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;

Смоляк Марія Петрівна, вчитель Топчинської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Магдалинівської районної ради;

Собіщанська Валентина Іванівна, вчитель хімії комунального закладу 
“Середня загальноосвітня школа № 2” м. Покров;

Соболь Олена Миколаївна, вчитель фізики комунального закладу 
“Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа № 5 І-ІІІ ступенів” 
Верхньодніпровської районної ради;

Соколенко Валентина Борисівна, вчитель української мови та літератури 
комунального закладу освіти “Українсько-Американський ліцей” Дніпровської 
міської ради;

Соколова Ірина Євгенівна, доцент кафедри мікробіології Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара, кандидат біологічних наук;



Соколовський Олександр Йосипович, професор кафедри теоретичної 
фізики факультету фізики, електроніки та комп’ютерних систем Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара, доктор фізико-математичних 
наук;

Соколюк Любов Федорівна, вчитель української мови та літератури 
комунального закладу освіти “Спеціалізована багатопрофільна школа № 23 з 
поглибленим вивченням англійської мови” Дніпровської міської ради;

Солдатов Дмитро Сергійович, учитель інформатики комунального закладу 
освіти “Кам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Нікопольської 
районної ради;

Солоха Людмила Григорівна, вчитель географії комунального закладу 
освіти “Навчально-виховний комплекс № 138 “загальноосвітній навчальний 
заклад І ступеня -  гімназія” Дніпровської міської ради;

Соломка Людмила Анатоліївна, вчитель російської мови та літератури 
опорної школи. Комунального закладу освіти “Навчально-виховний комплекс 
“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 -  Покровський ліцей” Покровської 
селищної ради Покровського району;

Сорочинська Нінель Станіславівна, вчитель історії комунального закладу 
“П ’ятихатська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3” П ’ятихатської районної 
ради;

Сосницька Вікторія Анатоліївна, заступник директора з навчально-виховної 
роботи комунального закладу освіти “Навчально-виховне об’єднання № 28” 
Дніпровської міської ради;

Сотниченко Олена Віталіївна, вчитель математики комунального закладу 
освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Г ончара” Дніпровської міської ради;

Степанова Тетяна Максимівна, вчитель іспанської мови комунального 
закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 19” Дніпровської міської 
ради;

Стец Надія Вікторівна, доцент кафедри фізичної та неорганічної хімії 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат 
хімічних наук, доцент;

Судьєв Сергій Володимирович, учитель історії комунального закладу 
“Магдалинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Магдалинівської 
районної ради;

Суслова Зоя Володимирівна, вчитель історії та правознавства комунального 
закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 112” Дніпровської міської 
ради;

Тарабара Ігор Миколайович, доцент кафедри органічної хімії Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара, кандидат хімічних наук, 
доцент;

Тараненко Вікторія Євгеніївна, доцент кафедри оподаткування та 
соціального забезпечення Університету митної справи та фінансів, кандидат 
економічних наук;

Терентенко Валентина Дмитрівна, вчитель історії та правознавства 
комунального закладу “Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа № 5 
І-ІІІ ступенів” Верхньодніпровської районної ради;



Терещенко Антоніна Анатоліївна, вчитель англійської мови комунального 
закладу освіти “Зеленодольська середня загальноосвітня школа № 1 І - ІІІ 
ступенів” Зеленодольської міської ради Апостолівського району;

Тимофєєва Тетяна Володимирівна, вчитель біології комунального закладу 
“Середня загальноосвітня школа № 30” Кам’янської міської ради;

Титаренко Наталія Володимирівна, вчитель трудового навчання 
комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 77” 
Дніпровської міської ради;

Ткач Наталія Владленівна, директор комунального закладу освіти 
“Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з поглибленим вивченням 
іноземної мови” Дніпровської міської ради;

Ткач Олена Іванівна, вчитель історії Синельниківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 2” Синельниківської міської ради;

Ткаченко Ірина Вікторівна, вчитель французької мови комунального 
закладу “Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І 
ступеня -  колегіум № 16 м. Кам’янське” Кам’янської міської ради;

Ткаченко Катерина Олександрівна, голова студентського парламенту 
економічного факультету Університету митної справи та фінансів;

Ткаченко Марина Євгеніївна, доцент кафедри математичного аналізу і 
теорії функцій Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 
кандидат фізико-математичних наук, доцент;

Ткачова Тетяна Леонідівна, вчитель біології комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 73” Дніпровської міської ради;

Ткачук Олександр Леонідович, учитель математики Томаківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Томаківської селищної ради 
Томаківського району;

Токар Андрій Володимирович, доцент кафедри хімії Дніпровського 
державного аграрного університету, кандидат хімічних наук;

Токарева Ірина Олександрівна, вчитель географії комунального закладу 
освіти “Середня загальноосвітня школа № 47 з поглибленим вивченням 
іноземних мов та фізико-математичного профілю” Дніпровської міської ради;

Токарєва Юлія Сигізмундівна, вчитель російської мови та літератури 
комунального закладу освіти “Навчально-виховний комплекс № 131
“загальноосвітній навчальний заклад І ступеня -  гімназія” Дніпровської міської 
ради;

Толочок Валентина Володимирівна, вчитель російської мови та літератури 
комунального закладу освіти “Спеціалізована багатопрофільна школа № 23 з 
поглибленим вивченням англійської мови” Дніпровської міської ради;

Топалов Олександр Сергійович, вчитель історії комунального закладу 
“Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6”;

Тополова Ірина Юріївна, вчитель англійської мови Криворізького 
навчально-виховного комплексу № 129 “Гімназія -  ліцей академічного 
спрямування” Криворізької міської ради;

Трактинська Вікторія Миколаївна, доцент кафедри математичного аналізу і 
теорії функцій Дніпровського національного університету імені Олеся Г ончара, 
кандидат фізико-математичних наук, доцент;



Трактинський Віталій Олегович, студент механіко-математичного 
факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;

Трачук Ольга Євгенівна, вчитель української мови та літератури 
комунального закладу “Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з 
класами вечірньої форми навчання № 4” Тернівської міської ради;

Троцко Наталія Яківна, викладач української мови та літератури 
Дніпропетровського регіонального центру професійно-технічної освіти;

Турчин Валерій Миколайович, завідувач кафедри статистики й теорії 
ймовірностей Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 
кандидат фізико-математичних наук, професор;

Турчин Євген Валерійович, доцент кафедри диференціальних рівнянь 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат 
фізико-математичних наук, доцент;

Усик Катерина Юріївна, магістр, голова студентського парламенту 
Університету митної справи та фінансів;

Устинова Ріотана Фомівна, директор україно-іспанського центру “Дон 
Кіхот” м. Дніпро;

Устінова Тетяна Петрівна, методист методичного центру управління освіти 
департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради;

Ущаповська Олена Віталіївна, вчитель історії та правознавства 
комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 37” 
Дніпровської міської ради;

Федотова Ларнеса Андріївна, вчитель хімії та екології комунального 
закладу освіти “Спеціалізована школа № 67 еколого-економічного профілю” 
Дніпровської міської ради;

Федюшичева Галина Миколаївна, вчитель французької мови комунального 
закладу освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 126 з 
поглибленим вивченням французької мови” Дніпровської міської ради;

Федько Ярослав Юрійович, вчитель фізики комунального закладу освіти 
“Навчально-виховне об’єднання № 136 “класична гімназія ім. Кирила і Мефодія 
-  початкова школа -  дошкільний навчальний заклад -  валеологічний центр” 
Дніпровської міської ради;

Філозова Лариса Володимирівна, вчитель інформатики комунального 
закладу освіти “Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування при 
Університеті митної справи та фінансів” Дніпровської міської ради;

Франковська Олена Володимирівна, вчитель англійської мови 
комунального закладу освіти “Навчально-виховний комплекс № 57 
“Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня -  гімназія” Дніпровської міської 
ради;

Фролова Лілія Анатоліївна, доцент кафедри технології неорганічних 
речовин та екології Українського державного хіміко-технологічного
університету, кандидат технічних наук;

Хавкіна Тетяна Анатоліївна, заступник директора з навчально-виховної 
роботи комунального закладу освіти “Навчально-виховний комплекс № 144 
“спеціалізована школа з поглибленим вивченням івриту, історії єврейського 
народу, єврейських традицій -  дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)” 
Дніпровської міської ради;



Халік Володимир Арсентійович, учитель трудового навчання комунального 
закладу “Новопільський навчально-виховний комплекс (загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів -  дошкільний навчальний заклад)” Криворізької районної ради;

Харитонова Таїсія Іванівна, вчитель фізики та астрономії Криворізького 
природничо - наукового ліцею Криворізької міської ради;

Хацкевич Олександр Георгійович, учитель інформатики комунального 
закладу освіти “Загальноосвітній навчальний заклад № 81” Дніпровської міської 
ради;

Хижа Олександр Леонідович, доцент кафедри комп’ютерних технологій 
факультету прикладної математики Дніпровського національного університету 
імені Олеся Гончара, кандидат фізико-математичних наук;

Хилай Надія Петрівна, вчитель української мови та літератури 
Магдалинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Магдалинівської 
районної ради;

Хмельнікова Людмила Іванівна, доцент кафедри загальної та клінічної 
фармації державного закладу “Дніпропетровська медична академія Міністерства 
охорони здоров’я України”, кандидат хімічних наук, доцент;

Холодков Вадим Сергійович, учитель іспанської мови комунального 
закладу освіти “Спеціалізована школа І- ІІІ ступенів № 16” Дніпровської міської 
ради;

Хоменко Людмила Никанорівна, вчитель української мови та літератури 
комунального закладу загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів гуманітарна 
гімназія імені Лесі Українки Жовтоводської міської ради;

Хоменко Наталія Валентинівна, вчитель трудового навчання комунального 
закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 73” Дніпровської міської 
ради;

Христюк Ірина Яківна, вчитель економіки комунального закладу освіти 
“Навчально-виховний комплекс № 122 “загальноосвітній навчальний заклад -  
дошкільний навчальний заклад” Дніпровської міської ради;

Хріпко Вікторія Григорівна, вчитель української мови та літератури 
комунального закладу “Середня загальноосвітня школа № 10 м. Кам’янське” 
Кам’янської міської ради;

Хруленко Наталія Іванівна, вчитель історії та правознавства комунального 
закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 143” Дніпровської міської 
ради;

Худякова Світлана Миколаївна, доцент кафедри аналітичної хімії 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат 
хімічних наук, доцент;

Цикалюк Ірина Михайлівна, вчитель німецької мови комунального закладу 
освіти “Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 53 з поглибленим 
вивченням німецької мови” Дніпровської міської ради;

Цокур Наталія Іванівна, викладач кафедри біохімії та медичної хімії, доцент 
стоматологічного факультету державного закладу “Дніпропетровська медична 
академія Міністерства охорони здоров’я України”, кандидат хімічних наук, 
доцент;

Цопа Дар’я, вчитель мови іврит комунального закладу освіти “Навчально- 
виховний комплекс № 144 “Спеціалізована школа з поглибленим вивченням



івриту, історії єврейського народу, єврейських традицій -  дошкільний 
навчальний заклад (дитячий садок)” Дніпровської міської ради;

Чаговець Борис Миколайович, учитель фізики Криворізького природничо - 
наукового ліцею Криворізької міської ради;

Чашка Світлана Михайлівна, вчитель англійської мови комунального 
закладу освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій при 
Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської 
міської ради;

Чеберко Наталія Василівна, вчитель російської мови та літератури 
комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 1”
Дніпровської міської ради;

Чемересюк Наталя Борисівна, вчитель історії та правознавства 
Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Марганецької міської 
ради;

Черба Віта Миколаївна, доцент кафедри оподаткування та соціального 
забезпечення Університету митної справи та фінансів, кандидат наук з 
державного управління;

Черевко Наталія Миколаївна, вчитель хімії Орлівщинської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новомосковської районної ради;

Черетун Світлана Євгенівна, вчитель біології комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 31” Дніпровської міської ради;

Черкасова Тетяна Василівна, вчитель французької мови комунального 
закладу “Навчально-виховний комплекс “Гімназія № 11 -  спеціалізована школа 
з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня -  дошкільний навчальний 
заклад “Еврика” Кам’янської міської ради;

Чирва Юрій Іванович, доцент кафедри всесвітньої історії Державного 
вищого навчального закладу “Криворізький державний педагогічний 
університет”, кандидат історичних наук;

Чорна Валентина Іванівна, завідуюча кафедрою екології та охорони 
навколишнього середовища Дніпровського державного аграрно-економічного 
університету, доктор біологічних наук, професор;

Чорнобай Павло Олексійович, доцент кафедри історії та політичної теорії 
Національного технічного університету ”Дніпровська політехніка”, кандидат 
історичних наук;

Чуб Ганна Юріївна, вчитель інформатики комунального закладу загальної 
середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів Жовтоводський ліцей;

Чувпило Сергій Васильович, учитель історії комунального закладу 
“Софіївська опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Софіївської селищної 
ради Софіївського району;

Чупурдя Василь Анатолійович, доцент кафедри алгебри і геометрії 
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат 
фізико-математичних наук, доцент;

Чухно Костянтин Олексійович, учитель інформатики Тернівської гімназії 
Криворізької міської ради;

Шалдуга Інна Петрівна, вчитель німецької мови комунального закладу 
освіти “Навчально-виховний комплекс № 148 -  спеціалізована школа -



дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) “Планета Щастя” Дніпровської 
міської ради;

Шаповалова Наталя Миколаївна, вчитель економіки Павлоградської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19 Павлоградської міської ради;

Шатохіна Валентина Дмитрівна, вчитель історії комунального закладу 
“Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7” Тернівської міської ради;

Шатрова Світлана Василівна, вчитель англійської мови Криворізької 
спеціалізованої школи № 9 з поглибленим вивченням економіки, права та 
іноземних мов Криворізької міської ради;

Шведун Ганна Григорівна, вчитель Криворізької загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 123 Криворізької міської ради;

Шевцова Ірина Генадівна, вчитель біології комунального закладу освіти 
“Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 22 з поглибленим вивченням 
іноземної мови” Дніпровської міської ради;

Шевцова Тетяна Григорівна, вчитель географії комунального закладу 
“Межиріцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2” Павлоградського 
району;

Шевченко Людмила Петрівна, вчитель хімії Синельниківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Синельниківської міської ради;

Шевченко Олексій Володимирович, учитель фізики Синельниківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Синельниківської міської ради;

Шевченко Тетяна Миколаївна, вчитель історії комунального закладу 
загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів гуманітарна гімназія імені Лесі 
Українки Жовтоводської міської ради;

Шевчук Тетяна Дмитрівна, вчитель фізики Меліоративної загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Новомосковської районної ради;

Шепель Юрій Олександрович, професор кафедри перекладу та 
лінгвістичної підготовки іноземців Дніпровського національного університету 
імені Олеся Гончара, академік Академії наук вищої освіти України, доктор 
філологічних наук;

Шеремет Тетяна Михайлівна, вчитель хімії комунального закладу 
“Олександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Дніпровської районної 
ради;

Шерстньова Олена В ’ячеславівна, вчитель французької мови навчально- 
виховного комплексу “Ліцей -  спеціалізована загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів № 10” Марганецької міської ради;

Шиліна Валентина Миколаївна, вчитель російської мови та літератури 
Павлоградської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Павлоградської 
міської ради;

Шитко Юлія Іванівна, вчитель трудового навчання комунального закладу 
освіти “Середня загальноосвітня школа № 135” Дніпровської міської ради;

Шишкін Дмитро Юрійович, співробітник установи “Циклум”;
Шкода Олександр Григорович, учитель англійської мови комунального 

закладу “Нікопольський навчально-виховний комплекс № 15 “Загальноосвітній 
навчальний заклад І ступеня -  гімназія”, агент змін, тренер Британської ради;



Шматков Г ригорій Г ригорович, завідуючий кафедрою екології та охорони 
навколишнього середовища Придніпровської державної академії будівництва та 
архітектури, доктор біологічних наук, професор;

Шокель Ольга Борисівна, вчитель французької мови комунального закладу 
освіти “Навчально-виховний комплекс № 100 “Загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІ ступенів -  ліцей” Дніпровської міської ради;

Шолохова Олена Вікторівна, вчитель інформатики комунального закладу 
“Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Тернівської міської ради”;

Шуліка Інна Володимирівна, вчитель німецької мови Павлоградського 
міського ліцею Павлоградської міської ради;

Шумік Тетяна Миколаївна, вчитель російської мови та літератури 
комунального закладу освіти “Дніпровський ліцей інформаційних технологій 
при Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара” 
Дніпровської міської ради;

Шуміліна Світлана Іванівна, вчитель трудового навчання комунального 
закладу “Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з класами вечірньої 
форми навчання № 4 Тернівської міської ради”;

Шумська Наталія Іванівна, вчитель хімії, заступник директора комунального 
закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 31” Дніпровської міської 
ради;

Щасна Жанна Миколаївна, вчитель російської мови та літератури 
комунального закладу освіти “Навчально-виховний комплекс № 100
“загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів -  ліцей” Дніпровської міської 
ради;

Щербак Світлана Миколаївна, вчитель біології Криворізької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 121 Криворізької міської ради;

Щербакова Галина Євтихіївна, вчитель історії та правознавства 
комунального закладу “Навчально-виховний комплекс № 2 (середня школа І-ІІІ 
ступенів -  дошкільний навчальний заклад) м. Покров”;

Щербина Ліна Миколаївна, вчитель української мови та літератури 
Першотравенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4;

Щупак Ігор Якович, директор Українського інституту вивчення Голокосту 
“Ткума”, музею “Пам’ять єврейського народу та Г олокосту в Україні”, кандидат 
історичних наук;

Юдін Сергій Петрович, учитель фізики комунального закладу освіти 
“Дніпровський ліцей інформаційних технологій при Дніпровському 
національному університеті імені Олеся Гончара” Дніпровської міської ради, 
кандидат фізико-математичних наук;

Юрич Тетяна Миколаївна, методист науково-методичного центру відділу 
освіти і науки Нікопольської міської ради;

Юрчук Марина Олексіївна, вчитель російської мови та літератури 
Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 125 Криворізької міської 
ради;

Юсипєва Тетяна Іванівна, доцент кафедри фізіології рослин Дніпровського 
національного університету імені Олеся Гончара, кандидат біологічних наук;



Якуба М арина Станіславівна, доцент кафедри геоботаніки, ґрунтознавства 
та екології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, 
кандидат біологічних наук;

Ямаєва Ірина М асалимівна, вчитель англійської мови комунального закладу 
загальної середньої освіти II—III ступенів гуманітарна гімназія імені Лесі 
Українки Ж овтоводської м іської ради;

Ясносокирська Ірина Григорівна, вчитель математики комунального 
закладу освіти “Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико- 
математичного профілю ” ;

Ящук Антон М иколайович, математик-аналітик компанії САГГОУ ОКІГГ

Начальник управління дошкільної, 
позашкільної та загальної середньої освіти 
департаменту освіти і
облдержадміністрації



ЗАТВЕРДЖ ЕНО 
Наказ департаменту освіти 
і науки облдержадміністрації 
£ї_._М.2019 № ЛЯ/ 0/212-19

Кількісний склад команд для участі в III етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних
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1. м. Д н іпро 16 8 16 16 7 12 10 12 12 5 * 11 14 - 12 17 5 12 25 14 8

2. м. К а м ’янське 7 6 7 6 6 3 5 4 - 6 * о0 4 - 3 3 4 5 10 3 7

3. м. К риви й  Ріг 13 8 10 16 8 32 8 10 14 17 * о0 12 3 7 14 6 15 15 6 11

4. м. В ільногірськ 3 4 4 4 2 3 4 4 - 5 * - 1 - 3 3 2 2 2 - 7

5. м. Ж овті Води 2 2 5 6 3 3 5 6 - 5 * - 1 - 3 4 2 5 6 2 7

6. м. М арганець 2 2 4 4 6 3 4 4 - 3 * - 3 - 2 3 4 о:> 4 1 4

7. м. Н ікоп оль 3 4 8 4 6 3 > 4 - 8 * - 5 6 3 4 5 5 10 2 9

8. м. Н овом осковськ 3 2 5 4 2 3 4 3 - 6 * - 1 - 3 4 2 4 6 - 4

9. м. П окров 3 4 4 2 3 о о - 4 * - 1 - 2 3 4 3 4 1 О3

10. м. П авлоград 3 4 6 6 6 3 4 3 - 5 * - 1 - 2 5 4 4 6 3 8

11. м. П ерш отравен ськ 3 4 4 4 2 О 3 3 - 4 * - 1 - о о0 2 • 4 6 2 4

12. м. С ин ельникове 2 2 4 4 5 3 з 3 - 4 * - - - 2 о3 2 4 4 - 4

13. м. Т ернівка 3 2 4 4 5 3 5 - 4 * - - - 8 п0 5 О:> 4 - 8

14. А постол і вськ ий р-н 2 2 4 4 2 2 1 1 о3 - 2 3 2 Т 4 - 2

15. В ерхньодн іп ровський 2 2 4 4 6 2 1 3 - 5 * - 1 - 3 о оО 4 6 - 6
р-н

16. В асильк івський р-н 2 2 4 4 2 2 1 1 - 3 * - 1 - 2 3 2 3 4 - 1

17. Д ніпровський  р-н 2 2 4 4 6 2 1 1 - 3 * - - - 2 3 2 5 4 2 7

18. К ривор ізький  р-н 2 2 4 4 2 2 1 1 - 3 * - 1 - 2 о
3 4 3 2 - 2

19. К рин ичан ськи й  р-н 2 2 4 4 2 2 1 1 - з * - 1 - 2 3 3 3 4 - 2

20. М агдали н івськи й  р-н 2 4 4 4 3 2 1 1 - 3 * - оА - 2 3 2 3 4 1 1



21. М еж івський р-н 2 4 4 4 6 2 1 1 - 4 * - 3 - О 3 3 3 4 - 2

22. Н ікопольський р-н 2 2 4 4 6 2 1 3 - 3 * - 1 - 2 3 2 4 4 - 3

23. Н овом осковський  р-н 2 4 4 4 3 2 1 1 - 5 * - - - 2 3 2 4 4 - 6

24. П авлоградськи й  р-н 2 2 4 4 2 2 1 ] - 3 * - - - 2 3 о
3 3 4 1 4

25. П етриківський р-н 2 2 4 4 2 2 1 1 - 3 * - - - 2 3 2 3 2 - 1

26. П етропавл івський  р-н 2 2 4 4 2 2 1 1 - 3 * - 2 - 2 3 2 3 4 - О3

27. П окровський р-н 2 2 4 4 2 2 1 1 - 4 * - 1 - 2 3 2 3 10 - 1

28. ГГятихатський р-н 2 2 4 4 3 2 1 1 - о3 * - - - 2 3 2 3 4 - 3

29. С ин ельниківський  р-н 2 2 4 4 2 2 1 1 - о
3 * - - - 2 3 3 2 4 1 2

30. ' С олонянський  р-н 2 4 4 4 2 2 1 1 - 5 * - 1 - 2 3 о 4 4 - 6

31. С оф іївський  р-н 2 2 4 4 2 2 1 1 - 4 * - 1 - 2 3 2 4 4 - 1

32. Т ом асівськи й  р-н 2 2 4 4 4 2 1 1 - О3 * - 2 - 2 о3 2 4 4 1 2

33. Ц аричанськи й  р-н 2 2 4 4 4 2 1 1 - 4 * - - - 2 3 2 4 4 - 1

34. Ш ироківський р-н 2 2 4 4 2 2 1 1 - 3 * - 1 - 2 4 2 о
3 2 - 1

35. Ю р ’ївськи й  р-н 2 2 4 4 2 2 1 1 - 3 * - - - 2 3 2 2 4 - 1

36. Д О Л ІФ М П 2 2 4 4 2 2 1 1 - 4 * - - - 2 1 - 2 6 - 6

37. Д О М Л І “Д н іп р о ” 2 2 14 2 2 2 - 4 * - - - 2 - - 2 6 - 9

38. КО Л І 2 4 6 2 6 2 1 1 - 4 * - - - 2 1 - 2 2 - о
3

39. П ТН З 1 2 4 2 2 2 1 1 - 3 * - - - 2 - - 5 2 - 1

40. МАН 2 2 4 4 2 2 7 1 о
й 2 3 3 4 2

| Всього 118 118 205 184 143 111 100 100 26 175 * 17 65 9 109 143 99 156 212 40 163

*- кількісний склад команд для участі в III етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики визначається остаточно 
оргкомітетами та журі II етапу олімпіади

Начальник управління дош кільної, 
позаш кільної та загальної середньої освіти 
департаменту освіти і науки 
облдерж адміністрації
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