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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Н А К А З  

м. Київ 
 

 04.06. 2010          №_536_ 
 

 
 
 

Про підсумки проведення  
III етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої академії наук 

України у 2010 році 
 
Міністерством освіти і науки України, державним позашкільним 

навчальним закладом Малою академією наук учнівської молоді, 
Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді, 
Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді 
протягом 29 березня – 30 квітня 2010 року був проведений ІІІ етап 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-
членів Малої академії наук України (далі – конкурс-захист). 

У конкурсі-захисті взяли участь учнівські команди з Автономної 
Республіки Крим, 24 областей України, міст Києва та Севастополя. Команди 
формувались відповідно до Умов проведення III етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 
наук України, затверджених наказом міністерства від 20.01.2010 № 21. 

На розгляд журі було подано 1028 науково-дослідницьких робіт учнів-
членів Малої академії наук України на відділення: комп’ютерних наук – 103, 
технічних наук – 94, математики – 65, фізики і астрономії – 69, економіки – 
54, історико-географічне – 181, філології та мистецтвознавства – 213, 
біології, хімії – 131, екології та аграрних наук – 118.  

Журі конкурсу-захисту, до складу якого увійшли науковці Національної 
академії наук України, Академії педагогічних наук України та науково-
педагогічні працівники вищих навчальних закладів України, відзначило 
широкий спектр наукової тематики, актуальність переважної більшості 
науково-дослідницьких робіт, високий рівень їх захисту. 

Oleg
Машинописный текст
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За результатами заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт, їх 
захисту та виконання контрольних робіт із базових дисциплін визначено 
переможців у 53 секціях за дев’ятьма науковими відділеннями конкурсу-
захисту.  

У науковому відділенні комп’ютерних наук високий рівень підготовки 
показали представники Львівського обласного територіального відділення 
МАН – 72% учасників стали призерами.  

У науковому відділенні математики високий рівень показали вихованці 
Дніпропетровського, Львівського, Сумського, Харківського обласних 
територіальних відділень МАН – 100% з них стали призерами.  

У науковому відділенні фізики та астрономії в Донецькому, Одеському 
обласних територіальних відділеннях МАН і Малої академії наук учнівської 
молоді Криму «Шукач» такий показник становить 75%.  

У науковому відділенні економіки всі учасники конкурсу-захисту з 
Дніпропетровського обласного територіального відділення МАН стали 
призерами. 

У відділенні технічних наук представники Рівненського обласного 
територіального відділення МАН та Київського міського набрали по 86%.  

Найбільшу кількість призових місць в історико-географічному 
науковому відділенні вибороли представники Львівського обласного 
територіального відділення – 88% стали призерами, Київського міського – 
75%.  

У науковому відділенні хімії та біології 86% учасників з Харківського 
обласного територіального відділення МАН стали призерами. 

Учні-члени Волинського обласного територіального відділення МАН 
показали найкращі результати у наукових відділеннях філології та 
мистецтвознавства, екології та аграрних наук 80% та 83% відповідно стали 
призерами. 

За рейтингом призових місць лідерами стали Львівське (35, з них 9 
перших місць), Харківське (36, з них 2 перших), Київське міське (28, з них 8 
перших) обласні територіальні відділення МАН. 

 
З урахуванням рішення журі та оргкомітету конкурсу-захисту, 

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Затвердити списки переможців та учасників III етапу 

Всеукраїнського-конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-
членів Малої академії наук України у 2010 році, що додаються. 

 
2. Відзначити подякою Міністерства освіти і науки України за 

високий професіоналізм та значний внесок у підтримку обдарованої 
учнівської молоді членів журі та організаторів ІІІ етапу конкурсу-захисту за 
списком, що додається. 
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3. Оголосити подяку Міністерства освіти і науки України: 
3.1. За високий рівень організаційного забезпечення ІІІ етапу 

конкурсу-захисту педагогічним колективам Державного позашкільного 
навчального закладу Малої академії наук учнівської молоді (Лісовий О.В.), 
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 
(Вербицький В.В.), Українського державного центру туризму і краєзнавства 
учнівської молоді (в.о. директора Савченко Н.В.). 

3.2. За активну участь у науковому забезпеченні конкурсу-захисту та 
роботу журі науковим працівникам Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка (Губерський Л.В.), Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова (Андрущенко В.П.), Національного 
авіаційного університету (Кулик М.С.), Національного транспортного 
університету (Дмитриченко М.Ф.), Національного технічного університету 
України «КПІ» (Згуровський М.З.), Національного університету біоресурсів 
та природокористування (Мельничук Д.О.), Національного університету 
“Києво-Могилянська академія” (Квіт С.М.), Європейського університету 
(Тимошенко І.І.), Київського міського педагогічного університету імені 
Б.Грінченка (Огнев’юк В.О.), Інституту мистецтвознавства, фольклору та 
етнології імені М.Т.Рильського НАН України (Скрипник Г.А.), Інституту 
археології НАН України (Толочко П.П.), Інституту геологічних наук НАН 
України (Гожик П.Ф.), Інституту історії НАН України (Смолій В.А.), 
Інституту ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України (Мосякін С.Л.), 
Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України (Акімов І.А.), 
Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика 
(Вороненко Ю.В.), Національного університету ім. О.О. Богомольця 
(Москаленко В.Ф.), Київського національного університету внутрішніх 
справ (Коваленко В.В.). 

 
4. Державному позашкільному навчальному закладу Малій академії 

наук (Лісовий О.В.), Національному еколого-натуралістичному центру 
учнівської молоді (Вербицький В.В.), Українському державному центру 
туризму і краєзнавства учнівської молоді (в.о. директора Савченко Н.В.), 
міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам 
управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій:  

Подати до 15 липня 2010 року відділу позашкільної освіти, виховної 
роботи та захисту прав дитини (Середницька А.Д.) подання, за встановленою 
формою, для відзначення нагородами Міністерства освіти і науки України за 
вагомий особистий внесок у розвиток обдарованої молоді наукових 
керівників дослідницьких робіт учнів-членів МАН, членів журі конкурсу-
захисту, організаторів науково-дослідницької роботи учнів, педагогічних 
працівників територіальних відділень МАН України. 
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5. Державному позашкільному навчальному закладу Малій академії 
наук учнівської молоді (Лісовий О.В.): 

5.1. До 31 травня 2010 року підготувати аналітичні матеріали за 
результатами проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2010 році. 

5.2. До 21 червня 2010 року провести нараду керівників 
територіальних відділень МАН України (директорів обласних Малих 
академій наук учнівської молоді) за підсумками конкурсу-захисту. 

5.3. Провести оплату праці членам журі ІІІ етапу конкурсу-захисту 
відповідно до затвердженого кошторису та трудових угод. 

5.4. До 17 вересня 2010 року підготувати Умови проведення 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-
членів Малої академії наук України на 2011 рік. 

 
6. Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам 

управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій: 

6.1. Довести до відома місцевих органів управління освітою та 
керівників навчальних закладів результати проведення III етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких  робіт учнів-
членів Малої академії наук України у 2010 році; 

6.2. Проаналізувати стан роботи територіальних відділень Малої 
академії наук України та сприяти поліпшенню діяльності секцій, гуртків, 
учнівських об'єднань із дослідницько-експериментального напряму 
позашкільної освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних 
закладах, зокрема в сільській місцевості; 

6.3. Відзначити наукових керівників учнів-призерів ІІІ етапу конкурсу-
захисту (Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників 
освіти (наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 із змінами, 
внесеними наказом Міністерства освіти від 11.06.2007 № 471). 

6.4. Врахувати положення пункту 8.8. наказу міністерства від 
21.12.2009р. № 1151 «Про внесення змін до Положення про державну 
підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої 
освіти» щодо особливих умов атестації з предмета, який є базовим для 
оцінювання навчальних досягнень учнів під час конкурсу. 

 
7. Ректорам (директорам) вищих навчальних закладів І-ІV рівнів 

акредитації при організації роботи приймальних комісій врахувати 
положення пункту 5 Змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів 
України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 
26.03.2010 № 243 щодо особливих умов конкурсу та форм проведення 
вступних випробувань для призерів III етапу Всеукраїнського конкурсу 
захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 
України за умови відповідності базового предмету профілюючому іспиту. 
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8. Надрукувати наказ в Інформаційному збірнику Міністерства освіти і 
науки України та розмістити на сайті міністерства. 

 
9.  Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра 

Зайцеву І.П. 
 
 
 

Т.в.о. Міністра                                                                       Б.М. Жебровський 
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З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 
наказ МОН України 
від 04.06.2010 №536 

 
 

Список переможців  
ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту  
науково-дослідницьких робіт учнів-членів  
Малої академії наук України у 2010 році 

  
 

Відділення екології та аграрних наук 
 

Секція фундаментальної екології 
(базовий предмет – біологія, хімія, іноземна мова (за вибором)) 

 
І місце 

1.  Інгінова 
Кароліна 

Олександрівна 

- учениця 11 класу Херсонського Академічного ліцею при 
ХДУ (базовий предмет – біологія); 

 

ІІ місце 
1.  Кривошея 

Ольга 
Миколаївна 

- учениця 11 класу Головачанського НВК Полтавської 
області (базовий предмет – біологія); 

2.  Колосюк 
Олена 

Сергіївна 

- учениця 11 класу Литвиненковської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Білогірського району Автономної Республіки Крим 

(базовий предмет – біологія); 
3.  Грищенко 

Ірина 
Сергіївна 

- учениця 11 класу Донецького медичного ліцею (базовий 
предмет – біологія); 

4.  Сухарева 
Анастасія 
Олегівна 

- учениця 11 класу Севастопольської гімназії № 24 
(базовий предмет – біологія); 

 
ІІІ місце 

1.  Гриб Марина 
Вікторівна 

- учениця 11 класу Комунального Закладу Ювілейної 
середньої загальноосвітньої школи № 1 

Дніпропетровської області (базовий предмет – біологія); 
2.  Закревська 

Ольга 
Сергіївна 

- учениця 11 класу Житомирської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 30 (базовий предмет – біологія); 

3.  Падалко 
Марина 

Леонідівна 

- учениця 11 класу Іванківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 
Київської області (базовий предмет – біологія); 

4.  Устінова 
Ксенія 

- учениця 11 класу Городоцької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 
Львівської області (базовий предмет – біологія); 
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Сергіївна 

5.  Костюченко 
Євгеній 

Вікторович 

- учень 11 класу ліцею "Наукова зміна" Дарницького 
району м. Києва (базовий предмет – біологія); 

6.  Іщенко Ганна 
Сергіївна 

- учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи-інтернату з поглибленим 

вивченням окремих предметів Закарпатської обласної 
ради (базовий предмет – біологія); 

7.  Олійник 
Дмитро 

Сергійович 

- учень 11 класу Запорізької гімназії № 28 (базовий 
предмет – біологія); 

 
Секція охорони довкілля та раціонального природокористування 

(базовий предмет – біологія, хімія (за вибором)) 
 

І місце 
1.  Сухарева 

Тетяна 
Сергіївна 

- учениця 11 класу Ужгородського багатопрофільного 
ліцею "Інтелект"- ЗОШ І-ІІІ ступенів № 11 Закарпатської 

області (базовий предмет – хімія); 
 

ІІ місце 
1.  Вітковська 

Юлія Сергіївна 
- учениця 11 класу Запорізького колегіуму "Елінт" 

(базовий предмет – біологія); 
2.  Яцунь Лариса 

Олександрівна 
- учениця 11 класу гімназії № 59 ім. О.Бойченка 

Голосіївського району м. Києва (базовий предмет – 
біологія);  

 
ІІІ місце 

1.  Боболович 
Любов 

Григорівна 

- учениця 11 класу ЗОШ № 97 м. Львова (базовий 
предмет – біологія); 

2.  Вакуленко 
Олександра 
Василівна 

- учениця 11 класу Білецьківського НВК Кременчуцького 
району Полтавської області (базовий предмет – біологія); 

3.  Данілова Інна 
Вікторівна 

- учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 
"Рівненський обласний ліцей-інтернат" (базовий предмет 

– біологія); 
4.  Мітіна Ольга 

Леонідівна 
- учениця 11 класу білінгвальної гімназії № 2 
м.Севастополя (базовий предмет – біологія); 

5.  Романов 
Олександр 
Сергійович 

- учень 11 класу Кам′янець-Подільського ліцею з 
посиленою військово-фізичною підготовкою 

Хмельницької області (базовий предмет – біологія); 
6.  Янович Ольга 

Олегівна 
- учениця 9 класу Житомирської міської гуманітарної 

гімназії № 23 (базовий предмет – хімія); 
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Секція агрономії 
(базовий предмет – біологія, хімія, математика (за вибором)) 

 
І місце 

1.  Поліщук 
Едуард 

Ігорович 

- учень 11 класу Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
с. Холопичі Локачинського району Волинської області 

(базовий предмет – біологія); 
 

ІІ місце 
1.  Смірнова 

Євгенія 
Олегівна 

- учениця 11 класу Білогірської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 2 Автономної Республіки Крим (базовий 

предмет – біологія); 
2.  Гевко Вікторія 

Олександрівна 
- учениця 11 класу Войнашівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Барського району Вінницької області 
(базовий предмет – біологія); 

3.  Ковальчук 
Світлана 

Анатоліївна 

- учениця 11 класу Комунального закладу "Бугринського 
агротехнічного ліцею і ЗОШ І-ІІ ступенів " Гощанської 
районної ради Рівненської області(базовий предмет – 

біологія); 
4.  Москальов 

Віталій 
Борисович 

- учень 11 класу Харківської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 138 
Харківської міської ради Харківської області (базовий 

предмет – біологія); 
 

ІІІ місце 
1.  Авдєєва 

Роксана 
Олександрівна 

- учениця 11 класу Тернопільської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 4 (базовий предмет – біологія); 

2.  Кабак Ірина 
Анатоліївна 

- учениця 11 класу Жовтневого навчально-виховного 
еколого-валеологічного комплексу Решетилівського 

району Полтавської області(базовий предмет – біологія); 
3.  Самуляк Ольга 

Володимирівна 
- учениця 11 класу Луцького навчально-виховного 

комплексу "Гімназія № 14" Волинської області (базовий 
предмет – біологія); 

4.  Заховайко Яна 
Віталіївна 

- учениця 10 класу Кам'янського еколого-економічного 
ліцею Кам'янської райнної ради Черкаської області 

(базовий предмет – біологія); 
5.  Алікіна Каріна 

Юріївна 
- учениця 9 класу Донецької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 97 

(базовий предмет – біологія); 
6.  Максимчук 

Іван 
Васильович 

- учень 11 класу Фастівського ліцею-інтернату Київської 
області (базовий предмет – хімія); 
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Секція ветеринарії та зоотехнії 
(базовий предмет – біологія, хімія, математика (за вибором)) 

 
ІІ місце 

1.  Дуридівка 
Олег 

Вікторович 

- учень 9 класу Вільшаницької ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Тисменицької районної ради Івано-Франківської області 

(базовий предмет – біологія); 
2.  Волкова 

Анастасія 
Анатоліївна 

- учениця 10 класу Харківської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 130 
Харківської міської ради Харківської області (базовий 

предмет – біологія); 
 

ІІІ місце 
1.  Бессараб 

Катерина 
Ігорівна 

- учениця 11 класу СЗШ І-ІІІ ступенів № 4 м. Гайсина 
Вінницької області (базовий предмет – біологія); 

2.  Колєсов 
Віталій 

Сергійович 

- учень 11 класу КЗ "Чумаківська СЗШ" 
Дніпропертовського р-ну Дніпропетровської області 

(базовий предмет – біологія); 
3.  Гришина Ірина 

Сергіївна  
- учениця 11 класу Полтавської гімназії № 33 (базовий 

предмет – біологія); 
4.  Яремчук Надія 

Андріївна 
- учениця 11 класу Костопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 

м. Костопіль Рівенської області (базовий предмет – 
біологія); 

5.  Кушнір 
Катерина 

Володимирівна 

- учениця 11 класу Циганської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Борщівського району Тернопільської області (базовий 

предмет – біологія); 
 

Секція лісознавства 
(базовий предмет – біологія, математика (за вибором)) 

 
ІІ місце 

1.  Скоцик 
Дмитро 

Федорович 

- учень 11 класу Нововолинського ліцею-інтернату 
Волинської області (базовий предмет – біологія); 

2.  Сапожнікова 
Валерія 

Олександрівна 

- учениця 10 класу Харківської гімназії № 47 
Харківського району Харківської області (базовий 

предмет – біологія); 
 

ІІІ місце 
1.  Большакова 

Катерина 
Олегівна 

- учениця 10 класу Багатопрофільного ліцею № 99 
м. Запоріжжя (базовий предмет – біологія); 

2.  Титар Ірина 
Іванівна 

- учениця 11 класу НК "Стрілківська школа-інтернат" 
Старосамбірського району Львівської області (базовий 

предмет – біологія); 
3.  Трофимчук 

Оксана 
- учениця 10 класу Березнівського НВК "Економіко-

гуманітарний ліцей-ЗОШ І-ІІ ступенів" Березнівського 
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Павлівна району Рівненської області (базовий предмет – біологія); 

4.  Матюніна 
Тетяна 

Володимирівна 

- учениця 10 класу Харківського ліцею № 107 Харківської 
міської ради Харківської області (базовий предмет – 

біологія); 
5.  Сивак 

Анастасія 
Вікторівна 

- учениця 9 класу Хмельницького технологічного 
багатопрофільного ліцею (базовий предмет – біологія); 

 

Секція селекції та генетики 
(базовий предмет – біологія, хімія, математика (за вибором)) 

 

ІІ місце 
1.  Юзюк Юлія 

Вікторівна 
- учениця 10 класу Луцької гімназії № 21 імені Михайла 

Кравчука Волинської області (базовий предмет – 
біологія); 

2.  Манько Юлія 
Олександрівна 

- учениця 11 класу Уманської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 9 Уманської міської ради Черкаської 

області (базовий предмет – біологія); 
3.  Козяк Юлія  

Ярославівна  
- учениця 11 класу Рокинівського НВК Луцької районної 

ради Волинської області (базовий предмет – біологія); 
 

ІІІ місце 
1.  Балкуєв 

Марлен 
Гафурович 

- учень 11 класу Літвіненковської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступеню (ЗОШ) Білогірського району 

(базовий предмет – біологія); 
2.  Курілова Лілія 

Сергіівна 
- учениця 11 класу Добропільського навчально 

виховного комплексу  спеціалізованої школи І-ІІІ 
ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих 

предметів - дошкільного навчального закладу (базовий 
предмет – біологія); 

3.  Холод Ольга 
Володимирівна 

- учениця 11 класу Технічного ліцею Дніпровського 
району м.Києва (базовий предмет – біологія); 

4.  Васильченко 
Анатолій 

Володимирович 

- учень 11 класу Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 
Чернігівської міської ради (базовий предмет – біологія); 

5.  Пасічник Ганна 
Василівна 

- учениця 11 класу Загальноосвітнього колегіуму № 14 
м. Бердичева Житомирської області (базовий предмет – 

біологія); 
6.  Надбережна 

Ольга 
Вадимівна 

- учениця 11 класу Вишнівської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 3 вихованка гуртка «Юний біолог» 

Києво – Святошинського РЦЕНТУМ Київської області 
(базовий предмет – біологія); 
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Відділення хімії та біології 
 

Секція загальної біології 
(базовий предмет – біологія, хімія (за вибором)) 

 

І місце 
1.  Котовський 

Іван 
Миколайович 

- учень 11 класу Загальноосвітнього спеціалізованого 
санаторно-інтернатного закладу ІІ-ІІІ ступенів "Ерудит" 
для обдарованих дітей  м. Донецька (базовий предмет – 

біологія);  
 

ІІ місце 
1.  Потехіна 

Тетяна 
Олександрівна 

- учениця 11 класу Гімназії № 1 ім. К.Д. Ушинського 
м. Сімферополь Автономної Республіки Крим (базовий 

предмет – біологія); 
2.  Гольденберг 

Михайло 
Вікторович 

- учень 11 класу Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ 
ступенів № 170 Харківської міської ради Харківської 

області (базовий предмет – біологія); 
3.  Луців Тимофій 

Геннадійович 
- учень 11 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів № 24 ім. Марії 

Конопницької м. Львова (базовий предмет – біологія); 
 

ІІІ місце 
1.  Гринько Антон 

Володимирович 
- учень 11 класу Херсонської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 31 з поглибленим вивченням історії та 
права Херсонської міської ради (базовий предмет – 

біологія); 
2.  Мачушинець 

Наталія 
Володимирівна 

- учениця 11 класу НВК "Ківерцівська ЗОШ І ступеня - 
Ківерцівська районна гімназія" Волинської області 

(базовий предмет – біологія); 
3.  Марцофей 

Олександр 
Анатолійович 

- учень 11 класу П'ятихатської СЗШ № 2 
Дніпропетровської області (базовий предмет – біологія); 

4.  Васильцов Ігор 
Анатолійович 

- учень 11 класу Гімназії № 31 гуманітарно - естетичного 
профілю м. Чернігова (базовий предмет – біологія); 

5.  Ісаєв Артем 
Борисович 

- учень 11 класу Мукачівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 
ім. Пушкіна Закарпатської області (базовий предмет – 

біологія); 
6.  Рожнов Артем 

Станіславович 
- учень 11 класу Українського медичного ліцею 

Національного медичного університету 
ім. О.О. Богомольця м. Київ (базовий предмет – біологія); 

 
Секція біології людини 

(базовий предмет – біологія, хімія (за вибором)) 
 

І місце 
1.  Дорош Ольга 

Михайлівна 
- учениця 11 класу середньої загальноосвітньої школи 

№ 78 м. Львова (базовий предмет – біологія); 
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ІІ місце 
1.  Гутіна 

Олександра 
Сергіївна 

- учениця 11 класу Дніпропетровського обласного 
медичного ліцею - інтернату "Дніпро" (базовий предмет – 

біологія); 
2.  Самойленко 

Марія 
Вікторівна 

- учениця 11 класу Кременчуцького колегіуму № 25 
Кременчуцької міської ради Полтавської області (базовий 

предмет – біологія); 
 

ІІІ місце 
1.  Дзятко Юлія 

Володимирівна 
- учениця 10 класу Рожищенського навчально - виховного 

комплексу № 4 "ЗОШ І-ІІІ ступенів - гімназія" 
Волинської області (базовий предмет – біологія); 

2.  Гальченко 
Олександра 
Григорівна 

- учениця 11 класу Запорізького багатопрофільного ліцею 
№ 99 (базовий предмет – біологія); 

3.  Іофе Олена 
Ігорівна 

- учениця 11 класу Донецької гуманітарної гімназії № 33 
(базовий предмет – біологія); 

4.  Решетняк 
Софія 

Сергіївна 

- учениця 11 класу Херсонської СШ І-ІІІ ступенів № 30 з 
поглибленним вивченням предметів природничо - 

математичного циклу (базовий предмет – біологія); 
 

Секція зоології, ботаніки 
(базовий предмет – біологія, хімія (за вибором)) 

 
І місце 

1.  Бандурко 
Владислава 
Василівна 

- учениця 11 класу ЗС санаторного інтернатного закладу 
ІІ-ІІІ ступенів "Ерудит" для обдарованих дітей м. 

Донецька (базовий предмет – біологія); 
2.  Вегеріна 

Анастасія 
Олегівна 

- учениця 11 класу Харківської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 131 Харківської міської ради Харківської 

області (базовий предмет – біологія); 
ІІ місце 

1.  Німчук Сергій 
Васильович 

- учень 11 класу Васьковицької середньої 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Коростенського 

району Житомирської області (базовий предмет – 
біологія); 

2.  Пуйо Катерина 
Михайлівна 

- учениця 11 класу Мукачівського ліцею Закарпатської 
області (базовий предмет – біологія); 

3.  Хомяк Ольга 
Василівна 

- учениця 10 класу Новороздільської загальноосвітнньої 
школи І-ІІІ ступенів № 2 Львівської області (базовий 

предмет – біологія); 
 

ІІІ місце 
1.  Садогурська 

Соф'я 
Сергіївна 

- учениця 11 класу Нікітського навчально-виховного 
комплексу І-ІІІ ступенів (Нікітський НВК) м. Ялти  
Автономної Республіки Крим (базовий предмет – 

біологія); 
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2.  Кравчук Тарас 
Леонідович 

- учень 10 класу Волинського ліцею-інтернату 
Волинської обласної ради м. Луцька (базовий предмет – 

біологія); 
3.  Каленчук 

Анастасія 
Олександрівна 

- учениця 11 класу Коломийської загальноосівтньої 
школи І-ІІІ ступенів № 4 Коломийської міської ради 

Івано-Франківської області (базовий предмет – біологія); 
4.  Соседко 

Альона 
Сергіївна 

- учениця 11 класу Конотопської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 12 Сумської області (базовий предмет – 

біологія); 
5.  Смутько 

Оксана 
Юріївна 

- учениця 11 класу Степанецької спеціалізованої школи І-
ІІІ ступенів Канівської районнної ради Черкаської області 

(базовий предмет – біологія); 
6.  Сафонова 

Олеся 
Олексіївна 

- учениця 11 класу Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 41 м. Севастополя (базовий предмет – біологія); 

 
Секція медицини 

(базовий предмет – біологія, хімія, фізика (за вибором)) 
 

І місце 
1.  Оверчук Марта 

Олександрівна 
- учениця 11 класу Львівського фізико-математичного 

ліцею (базовий предмет – біологія); 
 

ІІ місце 
1.  Орлова 

Марина 
Олександрівна 

- учениця 11 класу Харківської гімназії № 46 
ім. М.В. Ломоносова Харківської міської ради 

Харківської області (базовий предмет – біологія); 
2.  Лавріненко 

Дмитро 
Олександрович 

- учень 11 класу Українського медичного ліцею 
Національного медичного університету 

ім. О.О. Богомольця (базовий предмет – біологія); 
3.  Ягенський 

Василь 
Андрійович 

- учень 10 класу Луцької гімназії № 21 ім. Михайла 
Кравчука Волинської області (базовий предмет – 

біологія); 
 

ІІІ місце 
1.  Потапова 

Катерина 
Павлівна 

- учениця 11 класу Смілянського навчально-виховного 
комплексу "ЗОШ І ступеня - гімназія ім. В.Т. Сенатора" 
Смілянської міської ради Черкаської області (базовий 

предмет – біологія); 
2.  Карбовська 

Тетяна 
Олександрівна 

- учениця 11 класу Херсонського фізико-технічного 
ліцею при ХНТУ та ДНУ (базовий предмет – біологія); 

3.  Яблонський 
Андрій 

Вікторович 

- учень 11 класу Фастівського ліцею-інтернату Київської 
області (базовий предмет – біологія); 

4.  Семенова - учениця 11 класу КЗО гімназії № 3 м. Дніпропетровська 
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Альона 
Андріїівна 

(базовий предмет – біологія); 

5.  Геряк Вікторія 
Юріївна 

- учениця 11 класу Тернопільської Спеціалізованої школи 
з поглибленим вивченням іноземних мов І-ІІІ ступенів 

№ 5 (базовий предмет – біологія); 
6.  Блага Олеся 

Володимирівна 
- учениця 10 класу Багатопрофільного ліцею "Інтелект" - 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 11 м. Ужгорода Закарпатської 
області (базовий предмет – біологія); 

7.  Левченко 
Катерина 

Анатоліївна 

- учениця 9 класу Донецького ліцею № 12 (базовий 
предмет – біологія); 

 
Секція психології 

(базовий предмет – біологія, українська мова, історія (за вибором)) 
 

І місце 
1.  Куліковський 

Богдан 
Любомирович 

- учень 11 класу Теребовлянської гімназії-спецшколи-
інтернату з поглибленим вивченням іноземної мови 
Тернопільської області (базовий предмет – біологія); 

 
ІІ місце 

1.  Єременко 
Тетяна 

Володимирівна 

- учениця 11 класу Криворізького обласного ліцею-
інтернату для сільської молоді Дніпропетровської області 

(базовий предмет – біологія); 
2.  Кефер  Ганна 

Сергіївна 
- учениця 10 класу Донецької загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 97 з поглибленим вивченням англійської 

мови (базовий предмет – біологія); 
3.  Алімова 

Марина 
Олексіївна 

- учениця 11 класу Харківської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 122 Харківської міської ради Харківської 

області (базовий предмет – біологія); 
ІІІ місце 

1.  Лучинкіна 
Ірина 

Сергіївна 

- учениця 11 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 37 м. Сімферополя Автономної Республіки Крим 

(базовий предмет – біологія); 
2.  Чередниченко 

Євгенія 
Сергіївна 

- учениця 11 класу Ужгородської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи -інтернату  Закарпатської обласної 

ради (базовий предмет – українська мова); 
3.  Бідочко 

Вікторія 
Ігорівна 

- учениця 11 класу Надвірнянського ліцею 
Надвірнянської районної ради Івано-Франківської області 

(базовий предмет – біологія); 
4.  Трофимлюк 

Анна Юріївна 
- учениця 11 класу Львівської середньої спеціалізованої 

загальноосвітньої школи № 93 (базовий предмет – 
біологія); 

5.  Цобенко 
Тетяна 

Вікторівна  

- учениця 11 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 3 м. Роздільна  Одеської області (базовий предмет – 

біологія);  
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6.  Боровик 
Світлана 
Іванівна  

- учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 
"Рівненський обласний ліцей-інтернат"(базовий предмет 

– біологія); 
7.  Піскарьова 

Анастасія 
Михайлівна 

- учениця 11 класу Херсонського Академічного ліцею при 
Херсонському державному університеті Херсонської 

міської ради (базовий предмет – біологія); 
8.  Пальчікова 

Яна Олегівна 
- учениця 11 класу Чернівецького міського ліцею № 3 

медичного профілю (базовий предмет – біологія); 
9.  Жестерьова 

Олена 
Сергіївна 

- учениця 11 класу Університетського коледжу імені 
Бориса Грінченка м. Києва (базовий предмет – біологія); 

 
Секція хімії 

(базовий предмет – хімія) 
 

І місце 
1.  Шишканов 

Сергій 
Олександрович 

- учень 11 класу Загального спеціалізованого санаторного 
інтернатного закладу ІІ-ІІІ ступенів "Ерудит" для 

обдарованих дітей; 
2.  Панарін 

Владислав 
Юрійович 

- учень 11 класу Загального спеціалізованого санаторного 
інтернатного закладу ІІ-ІІІ ступенів "Ерудит" для 

обдарованих дітей; 
 

ІІ місце 
1.  Колодєзний 

Дмитро 
Юрійович 

- учень 11 класу Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ 
ступенів № 80 Харківської міської ради; 

2.  Бовда Андрій 
Сергійович 

 

- учень 11 класу Ліцею № 15 м. Чернігова; 

3.  Медюх 
Назарій 

Романович 

- учень 11 класу Київського природничо-наукового ліцею 
№ 145; 

4.  Мухамеджанов 
Тімур 

Маратович 

- учень 11 класу Октябрського навчально-виховного 
комплексу № 1 "Школа-гімназія" Красногвардійського 

району; 
 

ІІІ місце 
1.  Новіков 

Дмитро 
Олегович 

- учень 11 класу Стахановської гімназії № 7 
Стахановської міської ради; 

2.  Шушура 
Віталій 

Юрійович 

- учень 11 класу Харківської гімназії № 46 
ім. М.В.Ломоносова Харківської міської ради; 

3.   Соломін 
Віталій 

- учень 11 класу Шосткинського НВК: спеціалізована 
школа І-ІІ ступенів-ліцей; 
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Вікторович 

4.  Дорощук 
Володимир 
Вікторович 

- учень 11 класу Рівненського природничо-математичного 
ліцею "Елітар"; 

5.  Овсянніков 
Андрій 

Андрійович 

- учень 11 класу Миргородської гімназії 
ім. Т.Г.Шевченка; 

6.  Шевчук 
Олександр 
Васильвич 

- учень 11 класу Нововолинського-ліцею-інтернату 
Волинської обласної ради; 

7.  Німилович 
Тарас 

Олегович 

- учень 10 класу Тернопільської спеціалізованої школи І-
ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням іноземних мов. 
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З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 
Наказ МОН України 

від _______2010 № ____ 
 

Список учасників  
ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту  
науково-дослідницьких робіт учнів-членів  
Малої академії наук України у 2010 році 

 
Відділення екології та аграрних наук 

 
Секція фундаментальної екології 

(базовий предмет – біологія, хімія, іноземна мова (за вибором)) 
 

1.  Романова 
Любов 

Миколаївна 

- учениця 11 класу Хмельницького спеціалізованого 
ліцею-інтернату (базовий предмет – хімія); 

2.  Ковальов 
В'ячеслав 

Сергійович 

- учень 10 класу Миколаївської гімназії № 41 (базовий 
предмет – біологія); 

3.  Майстренко 
Яна Юріївна 

- учениця 11 класу Кам'янського еколого-економічного 
ліцею Кам'янської районної ради (базовий предмет – 

біологія); 
4.  Акерман 

Олександр 
Олександрович 

- учень 11 класу Луцького НВК "Гімназія № 14" 
Волинської області (базовий предмет – біологія); 

5.  Литвинчук 
Ольга 

Валеріївна 

- учениця 11 класу комунального закладу "Середня 
загальноосвітня школа № 6 І-ІІІ ступенів м. Алчевськ" 

Луганської області (базовий предмет – хімія); 
6.  Вакслер Євген 

Олексійович 
- учень 10 класу Харківської гімназії № 46 

ім. М.В.Ломоносова Харківської міської ради (базовий 
предмет –хімія); 

7.  Кривокульська 
Наталія 

Василівна 

- учениця 11 класу Козлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Тернопільської області (базовий предмет – хімія); 

8.  Данильчук 
Дмитро 
Ігорович 

- учень 10 класу Гімназії № 9 м. Сімферополя (базовий 
предмет – хімія); 

9.  Курбатов 
Андрій 

Олександрович 

- учень 11 класу Старонекрасівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Ізмайлівського району Одеської області (базовий предмет 

– біологія); 
10.  Гейко Тетяна 

Сергіївна 
- учениця 11 класу Чернігівського обласного 

педагогічного ліцею для обдарованної сільської молоді 
(базовий предмет – біологія); 

11.  Рискова - учениця 10 класу Рівненська (базовий предмет – хімія); 
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Поліна 
Олександрівна 

 
Секція охорони довкілля та раціонального природокористування 

(базовий предмет – біологія, хімія (за вибором)) 
 

1.  Адамовський 
Михайло 
Іванович 

- учень 11 класу обласної спеціалізованої школи-
інтернату "Фізико-технічний ліцей при Івано-

Франківському національному технічному університеті 
нафти і газу" Івано-Франківської обласної ради (базовий 

предмет – хімія); 
2.  Гайдей 

Анастасія 
Сергіївна 

- учениця 11 класу СЗШ І-ІІІ ступенів № 25 м. Вінниці 
(базовий предмет – хімія); 

3.  Гусак Євгенія 
Олександрівна 

- учениця 10 класу Харківської гімназії № 46 
ім. М.В.Ломоносова Харківської міської ради 

Харківського району (базовий предмет – біологія); 
4.  Луканюк Марія 

Михайлівна 
- учениця 11 класу Сторожинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№ 1 Чернівецької області (базовий предмет – біологія); 

5.  Малова Оксана 
Володимирівна 

- учениця 11 класу Скадовської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 
Херсонської області (базовий предмет – біологія); 

6.  Мацуляк Юлія 
Степанівна 

- учениця 11 класу Рогачинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Бережанського району Тернопільської області (базовий 

предмет – біологія); 
7.  Онищенко 

Назарій 
Володимирович 

- учень 11 класу Криворізької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 93 
Дніпропетровської області (базовий предмет – біологія); 

8.  Расулов Нафе 
Анвар-оглу 

- учень 9 класу Ароматнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Білогірського району Автономної Республіки Крим 

(базовий предмет – біологія); 
9.  Сархіл Марія 

Рафаїлівна 
- учениця 11 класу Донецького загальноосвітього 

спеціалізованого санаторного інтернатного закладу ІІ-ІІІ 
ступенів "Ерудит" для обдарованих дітей (базовий 

предмет – хімія); 
10.  Тусь Зоряна 

Василівна 
- учениця 10 класу НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів -гімназія" 

смт  Стара Вижівка Волинської області (базовий предмет 
– біологія); 

 
Секція агрономії 

(базовий предмет – біологія, хімія, математика (за вибором)) 
 

1.  Воробєй Ганна 
Миколаївна 

- учениця 11 класу Спеціалізованої школи № 125 
Дніпровського району м. Києва (базовий предмет – 

біологія); 
2.  Потлова - учениця 11 класу Одеської спеціалізованої школи І-ІІІ 
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Валерія 
Ігорівна 

 

ступенів № 117 Одеської міської ради Одеської області 
(базовий предмет – хімія); 

3.  Бондаренко 
Валерія 

Олександрівна 

- учениця 11 класу Запорізької гімназії № 28 Запорізької 
Міської ради Запорізької області (базовий предмет – 

біологія); 
4.  Нестеренко 

Дарія 
Анатоліївна 

- учениця 10 класу Охтирської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 5 Сумської області (базовий предмет – 

біологія); 
5.  Бронецький 

Ігор 
Володимирович 

- учень 11 класу Бурштинської загальноосвітньої школи 
№ 3 Галицької районної ради Івано-Франківської області 

(базовий предмет – хімія); 
6.  Смажко 

Катерина 
Геннадіївна 

- учениця 11 класу Біловодської гімназії Луганської 
області (базовий предмет – біологія); 

7.  Рудь Ольга 
Миколаївна 

- учениця 9 класу Білоусівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Сокирянського району Чернівецької області (базовий 

предмет – біологія); 
8.  Басенко 

Світлана 
Олексіївна 

- учениця 11 класу Комунального закладу 
"Олександрівська СЗШ" Дніпропетровського району 

Дніпропетровської області (базовий предмет – біологія); 
9.  Маковська 

Тетяна 
Олександрівна 

- учениця 11 класу Шепетівського навчально-виховного 
об'єднання "Дошкільний заклад-загальноосвітня школа І-

ІІІ ст." № 3 Хмельницької області (базовий предмет – 
біологія); 

10.  Миснікова 
Олена 

Олександрівна 

- учениця 11 класу Овруцької загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 3 Житомирської області (базовий предмет 

– біологія); 
11.  Зубар Роман 

Анатолійович 
- учень 9 класу Старосільської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Великоолександрівського району Херсонської області 
(базовий предмет – біологія); 

12.  Скалецька 
Оксана 

Олександрівна  

- учениця 11 класу Созонівської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Кіровоградської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області (базовий предмет – 
біологія); 

13.  Ковач Вікторія 
Олегівна 

- учениця 11 класу Ільницької загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Іршавської районної ради Закарпатської 

області (базовий предмет – хімія); 
 

Секція ветеринарії та зоотехнії 
(базовий предмет – біологія, хімія, математика (за вибором)) 

 
1.  Вовк Микола 

Олексійович 
- учень 9 класу Макіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 99 

Донецької області (базовий предмет – біологія); 
2.  Вербельчук - учениця 9 класу Житомирського міського ліцею при 
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Анна Сергіївна Житомирському державному технічному університеті 
(базовий предмет – біологія); 

 
3.  Банга Іван 

Андрійович 
- учень 9 класу Колочавської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 
Міжгірського району Закарпатської області (базовий 

предмет – біологія); 
4.  Андрієвський 

Андрій 
Ігоревич 

- учень 10 класу Київського природничо-наукового ліцею 
№ 145 (базовий предмет – біологія); 

5.  Пінчук 
Владислав 

Олександрович 

- учень 10 класу Сквирського ліцею Київської області 
(базовий предмет – біологія); 

6.  Гарська Тетяна 
Андріївна 

- учениця 10 класу КЗ "Луганська СЗШ  І-ІІІ ступенів 
№ 18" (базовий предмет – біологія); 

7.  Удолатій 
Володимир 

Олександрович 

- учень 11 класу Врадіївської районної гімназії 
Врадіївської районної ради Миколаївської області 

(базовий предмет – біологія); 
8.  Сендецька 

Юлія 
Вікторівна 

- учениця 9 класу Комишанської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 26 
Херсонської міської ради (базовий предмет – біологія); 

 
Секція лісознавства 

(базовий предмет – біологія, математика (за вибором)) 
 

1.  Гладкоскок 
Марія 

Дмитрівна 

- учениця 11 класу Молодіжненьскої ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Сімферопольського району Автономної Республіки Крим 

(базовий предмет – біологія); 
2.  Савосько Віра 

Василівна 
- учениця 11 класу Криворізької гімназії № 49 

Дніпропетровської області (базовий предмет – біологія); 
3.  Садовниченко 

Наталія 
Валеріївна 

- учениця 11 класу Української гімназії м. Димитрова 
Донецької області (базовий предмет – біологія); 

4.  Назарчук Юлія 
Георгіївна 

- учениця 11 класу Овруцької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 
Житомирської області (базовий предмет – біологія); 

5.  Бундаш 
Кароліна 
Євгенівна 

- учениця 11 класу Ужгородської спеціалізованої ЗОШ-
інтернату з поглибленим вивченням окремих предметів 

Закарпатської області (базовий предмет – біологія); 
6.  Метенька Віта 

Ігорівна  
- учениця 11 класу Павлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Тисменицької районної ради Івано-Франківської області 
(базовий предмет – біологія); 

7.  Кузнєцов 
Андрій 

В'ячеславович 

- учень 10 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 м. Іллічівська 
Одеської області (базовий предмет – біологія); 

8.  Симоненко 
Тетяна 

Анатоліївна 

- учениця 11 класу Кременчуцького ліцею № 4 
Полтавської області (базовий предмет – біологія); 
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9.  Опаленко 
Станіслав 

Валерійович  

- учень 11 класу Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 
Сумської області (базовий предмет – біологія); 

10.  Михальченко 
Владислава 
Валеріївна 

- учениця 11 класу Херсонського Академічного ліцею при 
ХДУ Херсонської міської ради (базовий предмет – 

біологія); 
11.  Гігашвілі 

Наталія 
Автанділівна 

- учениця 11 класу Ніжинського ліцею Ніжинської 
міської ради Чернігівської області при НДУ ім. Миколи 

Гоголя (базовий предмет – біологія); 
12.  Шульгіна 

Анастасія 
Андріївна 

- учениця 11 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів № 197 
ім. Д. Луценка м. Києва (базовий предмет – біологія); 

13.  Захарцева 
Анастасія 
Олегівна 

- учениця 10 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів № 11 
м. Севастополя (базовий предмет – біологія); 

 
Секція селекції та генетики 

(базовий предмет – біологія, хімія, математика) 
 

1.  Свалухін 
Андрій 

Михайлович 

- учень 11 класу КЗ "Миколаївської СЗШ №1" (базовий 
предмет – біологія); 

2.  Вовк Юлія 
Андріївна 

- учениця 11 класу Багатопрофільного ліцею № 99 
м. Запоріжжя (базовий предмет – біологія); 

3.  Віркун Анна 
Валеріївна 

- учениця 10 класу Хмельницького навчально-виховного 
комплексу № 4 (базовий предмет – біологія); 

4.  Шалай Ярина 
Романівна 

- учениця 11 класу Львівської середньої загальноосвітньої 
школи № 41 (базовий предмет – біологія); 

5.  Пелюшкевич 
Анна 

Богданівна 

- учениця 10 класу Рогатинської спеціалізованої 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 з поглибленим 

вивченням іноземної мови Рогатинської районної ради 
Івано-Франківської області (базовий предмет – біологія); 

6.  Покізяк 
Олександра 
Федорівна 

- учениця 10 класу Навчально виховного комплексу 
"Рівненського обласного ліцею-інтернату" Рівненської 

області (базовий предмет – біологія); 
7.  Гапчук 

Максим 
Михайлович 

- учень 11 класу Маркушівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Бердичівського району Житомирської області (базовий 

предмет – біологія); 
8.  Гнибіда Анна 

Сергіївна 
- учениця 11 класу Піддубненської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Великоновосілківської районної ради Донецької області 
(базовий предмет – біологія); 
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Відділення хімії та біології 
 

Секція загальної біології 
(базовий предмет – біологія, хімія (за вибором)) 

 
1.  Гавриловська 

Анастасія 
Олександрівна 

 - учениця 11 класу Овруцької загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 4   Житомирської області (базовий предмет 

– біологія); 
2.  Федорчук 

Юлія 
Володимирівна 

- учениця 10 класу Шепетівського навчально-виховного 
комплексу № 2 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 

гімназія" Хмельницької області (базовий предмет – 
біологія); 

3.  Онищенко 
Ольга 

Василівна 

- учениця 11 класу Херсонського академічного ліцею при 
Херсонському державному університеті (базовий предмет 

– біологія); 
4.  Уколова 

Ксенія 
Олександрівна 

- учениця 11 класу Запорізького багатопрофільного ліцею 
"Перспектива" (базовий предмет – біологія); 

5.  Шелест 
Анастасія 

Олександрівна 

- учениця 11 класу комунального закладу "Педагогічний 
ліцей Кіровоградської міської ради" Кіровоградської 

області (базовий предмет – біологія); 
6.  Капука Ілона 

Ігорівна 
- учениця 11 класу Навчально - виховного комплексу 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 - гімназія" 

м. Одеси (базовий предмет – біологія); 
7.  Юрків Ольга 

Русланівна 
- учениця 11 класу Івано - Франківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 15 Івано-Франківської міської 
ради (базовий предмет – біологія); 

8.  Стрельцов Іван 
Анатолійович 

- учень 11 класу Глухівської спеціалізованої школи-
інтернат І-ІІІ ступенів ім. М.І. Жужоми Сумської області 

(базовий предмет – біологія); 
9.  Гаврилова 

Анна 
Євгеніївна 

- учениця 11 класу Севастопольського політехнічного 
ліцею(базовий предмет – біологія); 

 
Секція біологія людини 

(базовий предмет – біологія, хімія (за вибором)) 
 

1.  Номанова 
Сусанна 

Руддемівна 

- учениця 11 класу Молодіжненської загальноосвітньої 
школи № 1 І-ІІІ ступенів Сімферопольського району 

Автономної Республіки Крим (базовий предмет – 
біологія); 

2.  Волотівська 
Юлія 

Валентинівна 

- учениця 11 класу Житомирської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 35 (базовий предмет – біологія); 

3.  Гнатюк Ольга 
Олександрівна 

- учениця 11 класу Кам'янець - Подільського ліцею 
Хмельницької області (базовий предмет – біологія); 
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4.  Овечко 
Максим 

Євгенійович 

- учень 10 класу Смілянського НВК "ЗОШ І ступеня - 
гімназія ім. В.Т. Сенатора" Черкаської області (базовий 

предмет – біологія); 

5.  Волчихіна 
Крістіна 
Петрівна 

- учениця 11 класу гімназії № 6 Комунарського району 
м. Запоріжжя (базовий предмет – біологія); 

6.  Бажалук 
Руслан 

Яремович 

- учень 9 класу Вільшаницької загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Тисменицького району Івано-Франківської 

області (базовий предмет – біологія); 

7.  Хапська 
Марина 

Олександрівна 

- учениця 11 класу Харківського навчально - виховного 
комплексу № 112 Харківської міської ради Харківської 

області (базовий предмет – біологія); 
8.  Шарафулліна 

Анна  
Олегівна 

- учениця 11 класу Олександрівської гімназії Сумської 
міської ради Сумської області (базовий предмет – 

біологія); 
9.  Осадчук 

Катерина 
Ігорівна 

- учениця 9 класу НВК - гуманітарної гімназії № 1 
ім. М.І. Пирогова м. Вінниці (базовий предмет – біологія); 

10.  Білик 
Анастасія 

Миколаївна 

- учениця 11 класу Спеціалізованої школи № 19 м. Києва 
(базовий предмет – біологія); 

11.  Лось  
Анастасія 
Олексіївна 

- учениця 11 класу Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 22 м. Одеси (базовий предмет – біологія); 

 
Секція зоології, ботаніки 

(базовий предмет – біологія, хімія (за вибором)) 
 

1.  Юскова 
Вікторія 
Сергіївна 

- учениця 11 класу Кирнасівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Тульчинського району Вінницької 

області (базовий предмет – біологія); 
2.  Панчук  

Анна 
Миколаївна 

- учениця 11 класу Загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 11 м. Марганець Дніпропетровської області 

(базовий предмет – біологія); 
3.  Сайков Данило 

Володимирович 
- учень 10 класу Багатопрофільного ліцею № 99 

м. Запоріжжя (базовий предмет – біологія); 
4.   Гуйван Євгенія 

Геннадіївна 
- учениця 11 класу Комунального закладу 

"Педагогічного ліцею Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області" (базовий предмет – біологія); 

5.  Злотар Павло 
Михайлович 

 

- учень 10 класу Краснодонської міської гімназії 
Луганської області (базовий предмет – біологія); 
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6.  Кравченко 
Юлія 

Миколаївна 

- учениця 11 класу Зіньківської спеціалізованої школи І-
ІІІ ступенів № 2 Полтавської області (базовий предмет – 

біологія); 
7.  Гаврилюк 

Наталія 
Михайлівна 

- учениця 10 класу Лютинської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Дубровицького району Рівненської області 

(базовий предмет – біологія); 
8.  Романко Тетяна 

Романівна 
- учениця 11 класу Заліщицької державної гімназії 

Тернопільської області (базовий предмет – біологія); 
9.  Челак Вікторія 

Анатоліївна 
- учениця 11 класу Херсонського Академічного ліцею 

при Херсонському державному універтитеті Херсонської 
міської ради (базовий предмет – біологія); 

10.  Шпур Інна 
Ігорівна 

- учениця 9 класу Шепетівського навчально - виховного 
комплексу № 1 у складі: "Загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступеня та ліцей" Хмельницької області (базовий 
предмет – біологія); 

11.  Манько Інна 
Олександрівна 

- учениця 11 класу Середньої загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 285 Оболонського району м. Києва 

(базовий предмет – біологія);  
 

Секція медицини 
(базовий предмет – біологія, хімія, фізика (за вибором)) 

 
1.  Юрчишина 

Ольга 
Богданівна 

- учениця 11 класу Шепетівського НВК № 3 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Н.Рибака та 
ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою" 
Хмельницької області (базовий предмет – біологія); 

2.  Масюк Павліна 
Миколаївна 

- учениця 11 класу Навчально-виховного комплексу 
"Рівненський обласний ліцей-інтернат" Рівненської 

області (базовий предмет – біологія); 
3.  Крижановський 

Володимир 
Олегович 

- учень 11 класу Одеського ліцею "Приморський" 
(базовий предмет – біологія); 

4.  Сорокіна 
Оксана 

Олександрівна 

- учениця 11 класу Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ 
ступенів № 10 (базовий предмет – біологія); 

5.  Данилко Діана 
Іванівна 

- учениця 11 класу Богородчанської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 1 Богородчанської районної ради 

Івано-Франківської області (базовий предмет – хімія); 
6.  Кеніс Ілона 

Ігорівна 
- учениця 11 класу Вінницької школи-ліцею № 7 

(базовий предмет – біологія); 
7.  Бахмет 

Анастасія 
Валеріївна 

- учениця 11 класу Стахановського навчально-виховного 
комплексу "Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

-дошкільний навчальний заклад" № 29 Луганської 
області (базовий предмет – хімія); 
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8.  Єлізарова 
Ольга 

Вікторівна 

- учениця 11 класу Кременчуцької ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№ 18 Полтавської області (базовий предмет – біологія); 

9.  Фещук Юлія 
Петрівна 

- учениця 11 класу Бердичівської міської гуманітарної 
гімназії № 2 Житомирської області (базовий предмет – 

біологія); 
10.  Михайловський 

Ярослав 
Максимович 

- учень 10 класу Запорізького колегіуму "Елінт" (базовий 
предмет – біологія); 

 
Секція психології 

(базовий предмет – біологія, українська мова, історія (за вибором)) 
 

1.  Скоморовська 
Альона 
Ігорівна 

- учениця 11 класу спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 
№ 1 ім. Т. Шевченка  Козятинської міської ради  
Вінницької області (базовий предмет – біологія); 

2.  Прус Оксана 
Валеріївна  

- учениця 10 класу Луцької гімназії № 21 імені Михайла 
Кравчука Волинської області (базовий предмет – 

біологія); 
3.  Ілюшина Анна 

Юріївна  
- учениця 10 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 21 м. Житомира (базовий предмет – біологія); 
4.  Ширинська 

Ганна 
Сергіївна 

- учениця 11 класу Мелітопольської гімназії № 5  
Запорізької області (базовий предмет – українська мова); 

5.  Остаповський 
Олексій 

Сергійович 

- учень 10 класу Дівичківської СЗОШ І-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням іноземних мов Переяслав-
Хмельницького району Київської області (базовий 

предмет – біологія); 
6.  Остропікова 

Світлана 
Сергіївна  

- учениця 11 класу комунального закладу "Педагогічний 
ліцей Кіровоградської міської ради" Кіровоградської 

області (базовий предмет – біологія); 
7.  Ніколаєва Леся 

Віталіївна 
- учениця 11 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 51 м. Миколаєва Миколаївської міської ради (базовий 

предмет – біологія); 
8.  Дмитриченко 

Юлія Ігорівна 
- учениця 11 класу Кременчуцького колегіуму №25  

Кременчуцької міської ради Полтавської області (базовий 
предмет – біологія); 

9.  Антонова 
Ганна 

Вікторівна 

- учениця 11 класу Сумської середньої спеціалізованої І-
ІІІ ступенів № 10 ім. Героя Радянського Союзу О.Бутка 

(базовий предмет – біологія); 
10.  Казмірчук 

Юлія 
Вікторівна 

- учениця 11 класу Хмельницької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 3 ім. М.К. Чекмана (базовий 

предмет – біологія); 
11.  Якубенко 

Олена Юріївна 
- учениця 10 класу Катеринопільської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 2 Катеринопільської районної 
ради Черкаської області (базовий предмет – біологія); 
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12.  Левченко 
Вікторія 

Олександрівна 

- учениця 11 класу Бахмацької загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 5 Бахмацької районної ради Чернігівської 

області (базовий предмет – біологія); 
13.  Попадюк 

Богдана 
Вікторівна 

- учениця 11 класу ліцею № 100 "Поділ" м. Києва 
(базовий предмет – біологія); 

 
Секція хімії 

(базовий предмет – хімія) 
 

1.  Білошицька 
Оксана 

Віталіївна 

- учениця 10 класу Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 
№ 17 Черкаської міської ради; 

2.  Сергієнко 
Олександр 

Володимирович 

- учень 10 класу Несватківської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Олександрівської райдержадміністрації; 

3.  Кліпков Антон 
Анатолійович 

- учень 11 класу Кам'янець-Подільської гімназії 
Хмельницької області; 

4.  Яремій Юрій 
Васильович 

- учень 11 класу Львівської лінгвістичної гімназії; 

5.  Дем'янець Іван 
Васильович 

- учень 11 класу Богородчанської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 1 Богородчанської районної ради 

Івано-Франківської області; 
6.  Пориваєва 

Наталія 
Юріївна 

- учениця 11 класу Одеської спеціалізованої 
загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 117; 

7.  Філіпов 
В'ячеслав 

Сергійович 

- учень 11 класу Криворізького обласного ліцею-
інтернату для сільської молоді; 

8.  Мудревський 
Ярослав 

Петрович 

- учень 10 класу Багатопрофільного ліцею № 99 
м. Запоріжжя; 

9.  Дереза Ілона 
Віталіївна 

- учениця 11 класу Іванівської гімназії Іванівської 
районної ради; 

10.  Алунгулес 
Олександра 
Дмитрівна 

- учениця 10 класу Герцаївського районного ліцею 
ім. Георгія Асакі; 

11.  Поліщук 
Анастасія 
Петрівна 

 - учениця 9 класу, вихованка Житомирського обласного 
територіального відділення МАН; 

12.  Бездітна 
Анастасія 

Анатоліївна 

 - учениця 11 класу, вихованка Миколаївського 
обласного територіального відділення МАН. 
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З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 
Наказ МОН України 
від 04.06.2010 №536 

 
Список журі та організаторів 

ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту  
науково-дослідницьких робіт учнів-членів  
Малої академії наук України у 2010 році 

 
1.  Авдєєва Тетяна 

Василівна  
– старший викладач кафедри математичної фізики 
фізико-математичного факультету Національного 
технічного університету України “Київський 
політехнічний інститут”, кандидат фізико-
математичних наук; 

2.  Авраменко 
Людмила 
Григорівна  

– доцент кафедри математичної фізики фізико-
математичного факультету Національного технічного 
університету України “Київський політехнічний 
інститут”, кандидат фізико-математичних наук; 

3.  Агапітов Олексій 
Володимирович 

– доцент кафедри астрономії фізичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, кандидат фізико-математичних наук; 

4.  Адріанов Віктор 
Леонідович  

– заслужений вчитель України, керівник біологічного 
напряму Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді; 

5.  Алтицева Леся 
Юріївна  

– старший викладач кафедри української мови 
Київського лінгвістичного університету, кандидат 
філологічних наук; 

6.  Андрущенко 
Марія Юріївна  

– доцент телебачення і радіомовлення Інституту 
журналістики Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, кандидат філологічних наук; 

7.  Антонюк Наталія 
Миколаївна  

– доцент кафедри англійської філології Інституту 
іноземної філології Національного педагогічного 
університету імені М.П.Драгоманова, кандидат 
педагогічних наук; 

8.  Артем’єва Ольга 
Олександрівна  

– молодший науковий співробітник Інституту 
обдарованої дитини Національної АПН України; 

9.  Балабко 
Олександр 
Васильович  

– письменник, журналіст, завідувач відділом культури 
газети “Вісті”, лауреат літературних премій; 

10.  Башкірова 
Наталія 
Вікторівна  

– доцент Національного університету біоресурсів та 
природокористування, кандидат сільськогосподарських 
наук; 

11.  Безусько Алла 
Герасимівна  

– доцент кафедри біології Національного університету 
“Києво-Могилянська академія”, кандидат біологічних 
наук; 
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12.  Безущак Оксана 
Омелянівна  

– доцент кафедри алгебри та математичної логіки 
механіко-математичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, 
кандидат фізико-математичних наук; 

13.  Березинська Ніна 
Олександрівна  

– доцент кафедри іноземних мов Інституту природничо-
географічної освіти Національного педагогічного 
університету імені М.П.Драгоманова; 

14.  Білько Надія 
Михайлівна  

– професор кафедри біології Київського Національного 
університету “Києво-Могилянська академія”, керівник 
Центру молекулярних і клітинних досліджень, доктор 
медичних наук; 

15.  Бойко Євгенія 
Олексіївна  

– завідувач лабораторії дендрології, методист вищої 
категорії Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді; 

16.  Болтрик Юрій 
Вікторович  

– старший науковий співробітник відділу раннього 
залізного віку Інституту археології НАН України, 
кандидат історичних  наук; 

17.  Бондаренко 
Євген 
Володимирович 

– асистент кафедри алгебри та математичної логіки 
механіко-математичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, 
кандидат фізико-математичних наук; 

18.  Бондарчук Олег 
Степанович  

– методист відділу краєзнавства і наукових досліджень 
учнів Українського державного центру туризму і 
краєзнавства учнівської молоді; 

19.  Борисенко Ольга 
Володимирівна 

– доцент кафедри математичної фізики фізико-
математичного факультету Національного технічного 
університету України “Київський політехнічний 
інститут”, кандидат фізико-математичних наук; 

20.  Бочков Василь 
Миколайович  

– доцент кафедри генетики та розведення тварин 
Національного університету біоресурсів та 
природокористування, кандидат сільськогосподарських 
наук; 

21.  Булига 
Костянтин 
Борисович  

− доцент кафедри інформаційних систем і  технологій 
факультету транспортних та інформаційних технологій 
Національного транспортного університету, кандидат 
технічних наук; 

22.  Булига Олена 
Анатоліївна  

– старший викладач кафедри електроніки і 
обчислювальної техніки факультету транспортних та 
інформаційних технологій Національного 
транспортного університету; 

23.  Васильєв 
Олексій 
Миколайович  

– професор кафедри теоретичної фізики фізичного 
факультету Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних 
наук; 
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24.  Васинюк 
Володимир 
Олексійович  

– заступник директора позашкільного навчального 
закладу Мала академія наук учнівської молоді; 

25.  Васянович 
Олександр 
Олександрович  

– науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, 
фольклору та етнології імені М.Т.Рильського НАН 
України, кандидат історичних наук; 

26.  Вдовиченко 
Лілія Федорівна  

– старший викладач кафедри іноземних мов Інституту 
іноземної філології Національного педагогічного 
університету імені М.П.Драгоманова; 

27.  Ведерніков Юрій 
Анатолійович  

– ректор Університету сучасних знань, кандидат 
юридичних наук; 

28.  Вербицька 
Тетяна 
Анатоліївна  

– керівник навчально-виховного напряму 
Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді; 

29.  Вербицький 
Володимир 
Валентинович 

– директор Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді; 

30.  Волжев Олег 
Євгенович  

– методист вищої категорії Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді; 

31.  Волинець Ірина 
Миколаївна  

– доцент кафедри документознавства та інформаційної 
діяльності Білоцерківського інституту економіки та 
управління університету «Україна», кандидат 
педагогічних наук; 

32.  Гайдай Людмила 
Миколаївна  

– завідуюча відділом позашкільного навчального 
закладу Мала академія наук учнівської молоді; 

33.  Гальона Наталія 
Павлівна  

– доцент, професор  кафедри української мови 
Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова, кандидат філологічних наук; 

34.  Гаркава 
Катерина 
Григорівна  

– завідувач кафедрою біотехнологій факультету 
екологічної безпеки Інституту міського господарства 
Національного авіаційного університету, доктор 
біологічних наук; 

35.  Годлевська 
Олена Віталіївна  

– старший науковий співробітник Інституту зоології 
імені І.І.Шмальгаузена НАН України, кандидат 
біологічних наук; 

36.  Голобородько 
Андрій 
Олександрович  

– доцент радіотехнічного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, 
кандидат фізико-математичних наук; 

37.  Голуткан Альона 
Геннадіївна  

– молодший науковий співробітник Інституту 
обдарованої дитини  Національної АПН України; 

38.  Гончарук Оксана 
Миколаївна  

– доцент кафедри променевої діагностики Національної 
медичної Академії післядипломної освіти імені 
П.Л.Шупика, кандидат медичних наук; 
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39.  Горохова Ірина 
Володимирівна  

– старший викладач кафедри англійської філології 
Інституту іноземної філології Національного 
педагогічного університету імені М.П .Драгоманова, 
кандидат філологічних наук; 

40.  Грицай Асен 
Васильович  

– молодший науковий співробітник науково-дослідної 
лабораторії “Фізика космосу” кафедри астрономії 
фізичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-
математичних наук; 

41.  Гузій Микола 
Миколайович  

 завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж 
Інституту комп’ютерних технологій Національного 
авіаційного університету, кандидат технічних наук; 

42.  Гусарєв 
Станіслав 
Дмитрович  

– начальник кафедри теорії держави та права 
Київського національного університету внутрішніх 
справ, доцент, доктор юридичних наук; 

43.  Данчук Віктор 
Дмитрович  

– декан факультету транспортних та інформаційних 
технологій Національного транспортного університету, 
доктор фізико-математичних наук, професор; 

44.  Дацюк Віталій 
Васильович  

– професор кафедри теоретичної фізики фізичного 
факультету Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних 
наук; 

45.  Демиденко 
Людмила 
Миколаївна  

 доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредитів 
економічного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, кандидат 
економічних наук; 

46.  Денисюк Сергій 
Петрович  

– професор кафедри електропостачання Інституту 
енергозбереження та енергоменеджменту 
Національного технічного університету України 
“Київський політехнічний інститут”, доктор технічних 
наук; 

47.  Дзезинський 
Олександр 
Іванович  

– науковий консультант відділу технічної творчості 
Київського Палацу дітей та юнацтва; 

48.  Домрачева 
Тетяна Василівна  

– завідуюча відділом біології Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді; 

49.  Дорошенко Юрій 
Олександрович  

– проректор з наукової роботи Державної академії 
житлового комунального господарства, доктор 
технічних наук, професор; 

50.  Дронцов Олексій 
Іванович  

– завідувач кафедри хірургії Національного медичного 
університету імені О.О.Богомольця, доктор медичних 
наук; 

51.  Дудко Ірина 
Володимирівна  

– доцент кафедри української мови Національного 
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 
кандидат філологічних наук; 
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52.  Єжов Станіслав 
Миколайович  

– завідувач кафедри теоретичної фізики фізичного 
факультету Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних 
наук, професор, заслужений діяч науки і техніки 
України; 

53.  Єленіна Зоя 
Іванівна  

– доцент кафедри німецької та французької мов 
Інституту іноземної філології Національного 
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова; 

54.  Єрмакова 
Людмила 
Михайлівна  

– завідувач кафедри рослинництва та кормовиробництва 
Національного університету біоресурсів та 
природокористування, кандидат сільськогосподарських 
наук; 

55.  Єрошенко 
Валентин 
Андрійович  

– професор кафедри теплотехніки та енергозбереження 
Інституту енергозбереження та енергоменеджменту 
Національного технічного університету України 
“Київський політехнічний інститут”, доктор технічних 
наук; 

56.  Єршов Сергій 
Володимирович  

– старший науковий співробітник Інституту кібернетики 
НАН України, кандидат фізико-математичних наук; 

57.  Єфремова 
Людмила 
Олександрівна  

– старший науковий співробітник Інституту 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені 
М.Т.Рильського НАН України, кандидат 
мистецтвознавства; 

58.  Жемойда Віталій 
Леонідович  

– завідувач кафедри селекції та насінництва, доцент 
Національного університету біоресурсів та 
природокористування, кандидат сільськогосподарських 
наук; 

59.  Жолдаков 
Андрій 
Олексійович  

– викладач Всеукраїнської заочної біологічної школи, 
кандидат хімічних наук; 

60.  Загородній 
Володимир 
Васильович  

– доцент радіотехнічного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, 
кандидат фізико-математичних наук; 

61.  Загребельна Ніна 
Іванівна  

– доцент кафедри методики викладання історії та 
суспільно-політичних дисциплін, Національного 
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 
кандидат історичних наук; 

62.  Засенко Петро 
Петрович  

– поет, письменник, член Національної спілки 
письменників України, лауреат літературних премій; 

63.  Засєдка Людмила 
Миколаївна  

– вчитель ліцею № 41 “Голосіївський” м. Києва, 
кандидат фізико-математичних наук, заслужений 
вчитель України; 

64.  Зауличний 
Ярослав 
Васильович  

– завідувач кафедри металознавства та термічної 
обробки інженерно-фізичного факультету 
Національного технічного університету України 
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“Київський політехнічний інститут”, професор, доктор 
технічних наук; 

65.  Івакін Гліб 
Юрійович  

– заступник директора Інституту археології НАН 
України,  доктор історичних наук, член-кореспондент 
НАН України; 

66.  Іваненко 
Світлана 
Мар’янівна  

– доцент кафедри іноземних мов Інституту природничо-
географічної освіти Національного педагогічного 
університету імені М.П.Драгоманова, кандидат 
філологічних наук; 

67.  Іванюк Ігор 
Вікторович  

– асистент кафедри лісовідновлення та лісорозведення 
Національного університету біоресурсів та 
природокористування, кандидат біологічних наук; 

68.  Івченко Василь 
Миколайович  

– завідувач кафедри астрономії фізичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, професор, доктор фізико-математичних 
наук, лауреат державної премії України з науки і 
техніки; 

69.  Ісаєва Олена 
Олександрівна  

– професор, завідувач кафедрою методики викладання 
російської мови та світової літератури Національного 
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 
доктор педагогічних наук; 

70.  Казарова Ольга 
Андріївна  

– методист Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді; 

71.  Катигробова 
Ольга Валеріївна  

– асистент кафедри економічної теорії економічного 
факультету Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка; 

72.  Качур Віктор 
Валентинович  

– завідувач автомодельної лабораторії Українського 
державного центру позашкільної освіти; 

73.  Кириленко 
Лариса 
Михайлівна  

− доцент кафедри підприємництва економічного 
факультету Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, кандидат економічних наук; 

74.  Клименко Жанна 
Валентинівна  

– професор кафедри методики викладання російської 
мови та світової літератури Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 
доктор педагогічних наук; 

75.  Клименко Ірина 
Вадимівна  

– асистент кафедри соціальної психології, кандидат 
психологічних наук Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка; 

76.  Коваленко 
Віталій Петрович  

– директор агрономічної дослідної станції 
Національного університету біоресурсів та 
природокористування, кандидат сільськогосподарських 
наук; 

77.  Коваль-Фучило 
Ірина 
Мирославівна  

– науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського 
НАН України, кандидат філологічних наук; 
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78.  Ковальчук Ніна 
Дмитрівна  

– старший викладач кафедри іноземних мов Інституту 
природничо-географічної освіти Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова; 

79.  Ковбасенко 
Сергій 
Володимирович  

– доцент кафедри дорожніх машин автомеханічного 
факультету Національного транспортного університету, 
кандидат технічних наук; 

80.  Козак Людмила 
Володимирівна  

– доцент кафедри астрономії фізичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, кандидат фізико-математичних наук; 

81.  Козар Лідія 
Петрівна  

– науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, 
фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського 
НАН України, кандидат філологічних наук; 

82.  Козерецька Ірина 
Анатоліївна  

– доцент кафедри загальної та молекулярної генетики 
Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, кандидат  біологічних наук; 

83.  Колодько Надія 
Іванівна  

– завідувач організаційно-педагогічним відділом 
Українського державного центру туризму і краєзнавства 
учнівської молоді; 

84.  Колодько Тетяна 
Миколаївна  

– доцент кафедри англійської філології Інституту 
іноземної філології Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова, кандидат 
педагогічних наук; 

85.  Колоколова Леся 
Вікторівна  

– методист Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді; 

86.  Коляда Ігор 
Анатолійович  

– доцент кафедри методики викладання історії та 
суспільно-політичних дисциплін Національного 
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 
кандидат історичних наук; 

87.  Коляструк 
Олександр 
Петрович  

– науковий співробітник Інституту історії України, 
кандидат історичних наук; 

88.  Комаренко 
Віктор Іванович  

– доцент кафедри фізіології людини і тварин Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, 
кандидат біологічних наук; 

89.  Комаров Ігор 
Володимирович  

– завідувач кафедри органічної хімії Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, 
доктор хімічних наук; 

90.  Комендантов 
Володимир 
Федорович  

– методист Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді; 

91.  Коновалюк 
Валентина 
Станіславівна  

– доцент кафедри вищої математики Національного 
авіаційного університету, кандидат фізико-
математичних наук; 

92.  Корпач Анатолій 
Олександрович  

 доцент кафедри “Двигуни і теплотехніка” 
автомеханічного факультету Національного 
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транспортного університету, кандидат технічних наук; 
93.  Корченко 

Олександр 
Григорович  

– завідувач кафедри безпеки інформаційних технологій 
Інституту інформаційних діагностичних систем 
Національного авіаційного університету, доктор 
технічних наук, професор; 

94.  Котовська Ольга 
В’ячеславівна  

– викладач кафедри англійської філології Інституту 
іноземної філології Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова; 

95.  Кочерга 
Олександр 
Васильович  

– декан факультету післядипломної освіти Київського 
університету імені Бориса Грінченка, кандидат 
психологічних наук; 

96.  Кочубей 
Володимир 
Віталійович 

– старший викладач кафедри електрозварювальних 
установок зварювального факультету Національного 
технічного університету України “Київський 
політехнічний інститут”; 

97.  Кравченко 
Владислав 
Миколайович  

– доцент кафедри експериментальної фізики фізичного 
факультету Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних 
наук; 

98.  Красота Олена 
Володимирівна  

– доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредитів 
економічного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, кандидат 
економічних наук; 

99.  Кривенко Віктор 
Іванович  

– доцент кафедри електроніки та обчислювальної 
техніки Національного транспортного університету, 
кандидат технічних наук; 

100.  Крочак Марина 
Дмитрівна  

– асистент кафедри загальної і історичної геології 
геологічного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, кандидат 
геологічних наук; 

101.  Кудрявцева 
Людмила 
Олексіївна  

– професор кафедри російської мови Інституту філології 
Київського  національного університету імені Тараса 
Шевченка; 

102.  Кузнецов 
Олександр 
Володимирович  

завідуючий організаційно-масовим відділом 
Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді; 

103.  Купрій 
Олександр 
Михайлович  

– доцент кафедри теоретичних основ радіотехніки 
радіотехнічного факультету Національного технічного 
університету України “Київський політехнічний 
інститут”, кандидат технічних наук; 

104.  Кухтик Віктор 
Володимирович  

– доцент кафедри “Двигуни і теплотехніка” 
автомеханічного факультету Національного 
транспортного університету, кандидат технічних наук; 

105.  Кушнірук Ольга 
Панасівна  

– старший науковий співробітник Інституту 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені 
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М.Т.Рильського, кандидат мистецтвознавства; 
106.  Ладиченко 

Тетяна 
В’ячеславівна  

– завідуюча кафедрою методики викладання історії та 
суспільно-політичних дисциплін Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 
професор, кандидат історичних наук; 

107.  Лазебник Лариса 
Леонідівна  

– доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредитів 
економічного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, кандидат 
економічних наук; 

108.  Лихота Світлана 
Олексіївна  

– завідуюча науково-методичним відділом 
позашкільного навчального закладу Мала академія наук 
учнівської молоді; 

109.  Ліпницька Інна 
Миколаївна  

– доцент кафедри української літератури Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 
кандидат філологічних наук; 

110.  Лісовий Оксен 
Васильович 

– директор Позашкільного навчального закладу Малої 
академії наук учнівської молоді; 

111.  Лобода Петро 
Іванович 

– декан інженерно-фізичного факультету Національного 
технічного університету України “Київський 
політехнічний інститут”, доктор технічних наук, 
професор; 

112.  Ловейкін Юрій 
В’ячеславович  

– асистент кафедри диференціальних та інтегральних 
рівнянь механіко-математичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, 
кандидат фізико-математичних наук; 

113.  Любич Іван 
Йосипович  

– доцент Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, кандидат географічних наук; 

114.  Лютий Ігор 
Олексійович  

– професор кафедри фінансів, грошового обігу та 
кредитів економічного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, 
доктор економічних наук; 

115.  Мазур Петро 
Олександрович  

– керівник сільськогосподарського напряму 
Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді; 

116.  Майдебура 
Наталія Петрівна  

– методист відділу краєзнавства і наукових досліджень 
учнів Українського державного центру туризму і 
краєзнавства учнівської молоді; 

117.  Макаренко 
Марина Петрівна  

– фахівець відділу сільського господарства 
Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді; 

118.  Макогон Юрій 
Миколайович  

– професор кафедри фізики металів інженерно-
фізичного факультету Національного технічного 
університету України “Київський політехнічний 
інститут”, доктор технічних наук; 
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119.  Малиш Алла 
Миколаївна  

– молодший науковий співробітник Інституту 
обдарованої дитини Національної АПН України; 

120.  Маряхіна 
Світлана 
Романівна  

– методист позашкільного навчального закладу Мала 
академія наук учнівської молоді; 

121.  Масляк Петро 
Олексійович  

– професор Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук; 

122.  Матросова 
Галина 
Олексіївна  

− доцент кафедри інформаційних систем і технологій 
Європейського університету, кандидат технічних наук; 

123.  Мезенцева 
Наталія Іванівна  

– доцент Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, кандидат географічних наук; 

124.  Мелещенко 
Олександр 
Костянтинович  

– доцент кафедри міжнародної журналістики Інституту 
журналістики Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, доктор філологічних наук, 
професор; 

125.  Мельник 
Вікторія 
Вікторівна  

– доцент кафедри птахівництва  Національного 
університету біоресурсів та природокористування, 
кандидат сільськогосподарських наук; 

126.  Мельник 
Володимир 
Валентинович  

– методист інформаційно-методичного відділу 
Українського державного центру туризму і краєзнавства 
учнівської молоді; 

127.  Мельник Павло 
Юрійович  

– старший викладач кафедри німецької та французької 
мов Інституту іноземної філології Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова; 

128.  Михаленков 
Костянтин 
Вікторович  

– доцент кафедри фізико-хімічних основ технології 
металів інженерно-фізичного факультету Національного 
технічного університету України “Київський 
політехнічний інститут”, доктор технічних наук; 

129.  Мініцький 
Анатолій 
В’ячеславович  

– доцент кафедри високотемпературних матеріалів та 
порошкової металургії інженерно-фізичного факультету 
Національного технічного університету України “КПІ”, 
кандидат технічних наук; 

130.  Мішуніна Тамара 
Мар’янівна  

– завідувач лабораторії патофізіології Інституту 
ендокринології АМН України, доктор біологічних наук; 

131.  Міщенко 
Людмила 
Петрівна  

– вчитель-методист гімназії № 178 м. Києва; 

132.  Наровлянський 
Олександр 
Данилович  

– методист відділу спортивного туризму Українського 
державного центру туризму і краєзнавства учнівської 
молоді; 

133.  Нестеренко 
Олексій 
Никифорович  

– доцент кафедри математичного аналізу механіко-
математичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-
математичних наук; 
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134.  Ніколаєнко  
Віта 
Валентинівна 

– доцент кафедри англійської філології Інституту 
іноземної філології Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова, кандидат 
філологічних наук; 

135.  Огар  
Віктор 
Володимирович 

– доцент геологічного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, 
кандидат геолого-мінеральних наук; 

136.  Оксіюк 
Олександр 
Глібович  

− доцент кафедри інформаційних систем і технологій 
Європейського університету,  кандидат технічних наук; 

137.  Олексієнко 
Людмила 
Миколаївна  

– методист відділу краєзнавства і наукових досліджень 
учнів Українського державного центру туризму і 
краєзнавства учнівської молоді; 

138.  Омельченко 
Євгенія 
Дмитрівна  

– методист відділу краєзнавства і наукових досліджень 
учнів Українського державного центру туризму і 
краєзнавства учнівської молоді; 

139.  Осадчук  
Петро Ілліч  

– поет, критик, перекладач, член Національної спілки 
письменників України, лауреат літературних премій; 

140.  Осецький 
Валерій 
Леонідович  

– професор кафедри теоретичної та прикладної 
економіки економічного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, 
доктор економічних наук; 

141.  Осьмак  
Ніна  
Дмитрівна  

– доцент кафедри української літератури Національного 
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, 
кандидат філологічних наук; 

142.  Отрощенко 
Віталій 
Васильович  

– завідувач відділу археології доби енеоліту бронзи 
Інституту археології НАН України, професор, доктор 
історичних наук; 

143.  Павлов  
Геннадій 
Геннадійович  

– доцент кафедри мінералогії, геохімії та петрографії 
геологічного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, кандидат геолого-
мінералогічних наук; 

144.  Падалка Сергій 
Семенович  

– провідний науковий співробітник Інституту історії 
України, професор, доктор історичних наук; 

145.  Пархоменко Іван 
Іванович  

– доцент кафедри безпеки інформаційних технологій 
Інституту інформаційних діагностичних систем 
Національного авіаційного університету, кандидат 
технічних наук; 

146.  Паршак 
Катерина 
Дмитрівна  

– доцент кафедри української мови Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 
кандидат філологічних наук; 

147.  Пашко  
Анатолій 
Олексійович  

– завідувач кафедри інформаційних систем і технологій 
Європейського університету, кандидат фізико-
математичних наук; 
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148.  Педоренко  
Олена Василівна  

– методист Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді; 

149.  Первак  
Ігор Леонідович  

– доцент кафедри оперативної хірургії Національного 
університету імені О.О. Богомольця, кандидат медичних 
наук; 

150.  Перегуда Олег 
Володимирович  

– доцент кафедри загальної математики механіко-
математичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-
математичних наук; 

151.  Пещеріна Тетяна 
Вікторівна  

– заступник директора позашкільного навчального 
закладу Мала академія наук учнівської молоді; 

152.  Пєхтєрєв 
Василь 
Олексійович 

– доцент кафедри геометрії механіко-математичного 
факультету Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-математичних 
наук; 

153.  Писаренко 
Леонід 
Дмитрович  

– завідувач кафедри електронних приладів та пристроїв 
факультету електроніки Національного технічного 
університету України “Київський політехнічний 
інститут”, доктор технічних наук, професор; 

154.  Пілінський 
Володимир 
Володимирович  

– професор кафедри звукотехніки та реєстрації 
інформації факультету електроніки Національного 
технічного університету України “Київський 
політехнічний інститут”, кандидат технічних наук; 

155.  Пінчук 
Микола 
Олександрович  

– завідуючий сільськогосподарським відділом 
Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді; 

156.  Пішко  
Оксана Петрівна  

– методист позашкільного навчального закладу Мала 
академія наук учнівської молоді; 

157.  Плахотник 
Володимир 
Васильович 

– доцент кафедри загальної математики механіко-
математичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-
математичних наук; 

158.  Плахотник 
Макар 
Володимирович 

– молодший науковий співробітник кафедри 
диференційних та інтегральних рівнянь механіко-
математичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-
математичних наук; 

159.  Плющ 
Марія  
Яківна  

– професор кафедри української мови Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 
доктор філологічних наук; 

160.  Погорелов 
Валерій 
Євгенійович  

– професор кафедри експериментальної фізики 
фізичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, доктор фізико-
математичних наук, заслужений працівник освіти 
України; 
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161.  Поїзд ник 
Інна Іванівна  

– науковий співробітник Інституту історії України, 
кандидат історичних наук; 

162.  Поліщук 
Людмила 
Іванівна  

– старший викладач кафедри математичної фізики 
фізико-математичного факультету Національного 
технічного університету України “Київський 
політехнічний інститут”, кандидат фізико-
математичних наук; 

163.  Пономаренко 
Оксана Петрівна  

– завідуюча редакційно-видавничим відділом 
позашкільного навчального закладу Мала академія наук 
учнівської молоді; 

164.  Попов 
Володимир 
Андрійович  

– доцент кафедри промислової електроніки факультету 
електроніки Національного технічного університету 
України “Київський політехнічний інститут”, кандидат 
технічних наук; 

165.  Прокудін  
Георгій 

Семенович  

– професор кафедри інформаційних систем і технологій 
факультету транспортних та інформаційних технологій 
Національного транспортного університету, доктор 
технічних наук; 

166.  Прокудіна 
Ірина Іванівна  

– старший викладач кафедри електроніки та 
обчислювальної техніки факультету транспортних та 
інформаційних технологій Національного 
транспортного університету; 

167.  Проценко 
Микола 
Михайлович  

– доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж 
Інституту комп’ютерних технологій Національного 
авіаційного університету, кандидат технічних наук; 

168.  Радченко 
Олександр 
Григорович  

– провідний науковий співробітник Інституту зоології 
НАН України, доктор біологічних наук, професор; 

169.  Радченко 
 Тамара 
Дмитрівна  

– завідувач відділу екології та охорони природи, 
методист вищої категорії Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді; 

170.  Рачок 
Сергій Петрович  

– методист Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді; 

171.  Решетник 
Людмила 
Леонідівна  

– доцент кафедри захисту лісу Національного 
університету біоресурсів та природокористування, 
кандидат сільськогосподарських наук; 

172.  Ривкінд 
Йосип Якович  

– завідувач кафедри математики та інформатики ліцею 
№ 38 м. Києва, вчитель-методист; 

173.  Рижов 
Антон Юрійович  

– асистент кафедри загальної математики механіко-
математичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-
математичних наук; 

174.  Родіонова 
Марія  
Вікторівна  

– доцент кафедри акустики та акустоелектроніки 
факультету електроніки Національного технічного 
університету України “Київський політехнічний 



 40 

інститут”, кандидат технічних наук; 
175.  Русан 

Ганна  
Леонідівна  

– завідуюча зоолого-тваринницьким відділом 
Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді; 

176.  Савченко 
Ірина 
Віталіївна  

– доцент кафедри української літератури Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 
кандидат філологічних наук; 

177.  Савченко Наталія 
Володимирівна 

– в.о. директора Українського державного центру 
туризму і краєзнавства учнівської молоді; 

178.  Сидоренко Ірина 
Володимирівна  

– методист Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді; 

179.  Сироткін 
Володимир 
Михайлович  

– науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, 
фольклору та етнології імені М.Т. Рильського НАН 
України; 

180.  Сік орська 
Ірина 
Михайлівна  

– старший науковий співробітник Інституту 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені 
М.Т. Рильського, кандидат мистецтвознавства; 

181.  Срібняк 
Ігор 
Володимирович  

– викладач кафедри журналістики Національного 
університету “Києво-Могилянська Академія”, директор 
Науково-дослідницького центру орієнталістики 
імені Омеляна Пріцака, доктор історичних наук, 
професор; 

182.  Стрелкова 
Галина 
Георгіївна  

– доцент кафедри теплотехніки та енергозбереження 
Національного технічного університету України 
“Київський політехнічний інститут”, кандидат фізико-
математичних наук; 

183.  Субботович 
Юлія  
Леонідівна  

 доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредитів 
економічного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, кандидат 
економічних наук; 

184.  Сулима 
Леся Петрівна  

– викладач кафедри української мови Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова; 

185.  Тараненко 
Вікторія  
Іванівна  

– керівник науково-методичного напряму 
Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді; 

186.  Титаренко 
Олена  
Юріївна  

– доцент кафедри англійської філології Інституту 
іноземної філології Національного педагогічного 
університету імені М.П. Драгоманова, кандидат 
філологічних наук; 

187.  Ткаченко 
Володимир 
Володимирович  

– професор Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова, доктор історичних наук; 

188.  Тропіна 
Валентина 
Борисівна  

– доцент кафедри фінансів, грошового обігу та кредитів 
Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, доктор економічних наук; 
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189.  Тугай 
Анатолій 
Володимирович  

– доцент фізичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, 
кандидат фізико-математичних наук; 

190.  Федоров Валерій 
Євгенович  

– завідуючий школою ремесел Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді; 

191.  Філіпович 
Людмила 
Олександрівна  

– завідуюча відділом історії релігії і практичного 
релігієзнавства Інституту філософії НАН України, 
професор, доктор філософських наук; 

192.  Харитонов 
Олексій 
Михайлович  

– доцент кафедри механіки суцільних середовищ 
механіко-математичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, 
кандидат фізико-математичних наук; 

193.  Царенко Петро 
Михайлович  

– завідувач відділу фікології Інституту ботаніки НАН 
України, доктор біологічних наук, професор; 

194.  Цюнь Людмила 
Олександрівна  

– методист Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді; 

195.  Чайковський 
Андрій 
Володимирович  

– доцент кафедри математичного аналізу механіко-
математичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, кандидат фізико-
математичних наук; 

196.  Чемерис 
Галина 
Романівна 

– завідуюча відділом спортивного туризму 
Українського державного центру туризму і краєзнавства 
учнівської молоді; 

197.  Чепурко Наталія 
Миколаївна  

– методист позашкільного навчального закладу Мала 
академія наук учнівської молоді; 

198.  Черниш Іван 
Григорович  

– професор кафедри високотемпературних матеріалів та 
порошкової металургії інженерно-фізичного факультету 
Національного технічного університету України “КПІ”, 
доктор технічних наук; 

199.  Чернявський 
Анатолій 
Володимирович  

– доцент кафедри електропостачання Інституту 
енергозбереження та енергоменеджменту 
Національного технічного університету України 
“Київський політехнічний інститут”, кандидат 
технічних наук; 

200.  Чолій Василь 
Ярославович  

– доцент кафедри астрономії фізичного факультету 
Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, кандидат фізико-математичних наук; 

201.  Чубук Леся 
Петрівна  

– доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки 
економічного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, кандидат 
економічних наук; 

202.  Швайченко 
Володимир 
Борисович  

– доцент кафедри звукотехніки та реєстрації інформації 
факультету електроніки Національного технічного 
університету України “Київський політехнічний 
інститут”, кандидат технічних наук; 
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203.  Шевченко Ірина 
Миколаївна  

– молодший науковий співробітник Інституту 
обдарованої дитини Національної АПН України; 

204.  Школьна Ольга 
Володимирівна  

– докторант Львівської національної академії мистецтв, 
кандидат мистецтвознавства; 

205.  Шмоткін Олексій 
Вікторович  

– начальник кафедри теорії та історії держави і права 
Академії СБУ, професор, кандидат юридичних наук; 

206.  Штурмак Любов 
Іванівна  

– завідуюча квітково-декоративним господарством 
Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді; 

207.  Щербак 
Володимир 
Іванович  

– професор кафедри екології природничого факультету 
Національного університету “Києво-Могилянська 
Академія”, професор Інституту гідробіології НАН 
України, доктор біологічних наук; 

208.  Щербій Григорій 
Сергійович  

– старший науковий співробітник Інституту 
мистецтвознавства, фольклору та етнології імені 
М.Т.Рильського НАН України, кандидат історичних 
наук; 

209.  Яганов Петро 
Олексійович  

– доцент кафедри конструювання електронно-
обчислювальної апаратури факультету електроніки 
Національного технічного університету України 
“Київський політехнічний інститут”, кандидат 
технічних наук; 

210.  Ямшинський 
Михайло 
Михайлович  

– доцент кафедри ливарного виробництва чорних та 
кольорових металів інженерно-фізичного факультету 
Національного технічного університету України 
“Київський політехнічний інститут”, кандидат 
технічних наук; 

211.  Яценко Михайло 
Іванович  

– головний експерт Інституту промислової власності, 
кандидат технічних наук. 

 
 




