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З повагою

Харківський міський голова 
Геннадій Кернес



З повагою

Харківський міський голова 
Геннадій Кернес

Шановні друзі!

Щиро вітаю з почесним званням стипендіатів Харківського міського голови 
та Харківської міської ради. 

Ваші досягнення переконливі та вагомі. Сягаючи зірок, крок за кроком 
втілюючи в життя безліч цікавих ідей, ви самі стаєте зірками в науці, спорті  
та громадському житті.

Вам притаманні кращі риси молодих людей ХХІ століття: цілеспрямовані, 
наполегливі, чутливі до змін, ви впевнено досягаєте цілей, примножуючи славу 
Харкова як культурної та інтелектуальної столиці України. 

Шана таланту,  підтримка  ініціативи, створення умов для самореалізації 
обдарованої молоді ‒ першочергові пріоритети міської влади та надійні інвестиції 
в  розвиток і процвітання країни.

Місто чекає від вас нових блискучих перемог. Ви – гордість Харкова!  
Вами пишається Україна!  



Ñòèïåíäіàòè Õàðêіâñüêîãî ìіñüêîãî ãîëîâè
«ÎÁÄÀÐÎÂÀÍІÑÒÜ»
2018/2019 ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÉ Ð²Ê
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Уразовський Артем 
Владиславович

учень 9 класу 
Харківського фізико-математичного 

ліцею № 27

Переможець Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з математики 

(ІІ місце), Іранської олімпіади 
з геометрії (срібна медаль), 
Київського міжнародного 

фізико-математичного фестивалю 
(диплом ІІ ступеня), Всеукраїнського 

турніру математичних боїв 
імені академіка НАНУ І.І. Ляшка

(диплом І ступеня), фінального етапу 
Всеукраїнської Інтернет-олімпіади 
з математики (диплом ІІІ ступеня)

Оганов Руслан 
Олексійович

учень 10 класу 
Харківської гімназії № 47

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів
МАН України (секція селекції 

та генетики, ІІ місце), Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з біології 

(ІІІ місце), Всеукраїнської учнівської 
Інтернет-олімпіади з біології (ІІ місце), 
Всеукраїнського турніру юних біологів 

(ІІІ місце)

Пилаєв Ігор 
Ігорович
учень 8 класу 

Харківського фізико-математичного 
ліцею № 27

Переможець Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з математики 
(ІІ місце), Київського міжнародного 
фізико-математичного фестивалю 
(диплом І ступеня з математики),

Всеукраїнського турніру 
математичних боїв 

імені академіка НАНУ І.І. Ляшка 
(диплом І ступеня)

Ольховський Родіон 
Олегович
учень 11 класу 

Харківської гімназії № 144

Переможець Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з правознавства 

(ІІ місце), Всеукраїнських
учнівських турнірів юних 

правознавців (диплом І ступеня)
 та юних істориків (диплом ІІІ ступеня)

Колмик Дарина 
Юріївна

учениця 11 класу 
Харківської гімназії № 47 

 

Переможець міського конкурсу 
«Учень року – 2018» у номінації 

«Лідер», Всеукраїнського
турніру юних істориків 

(диплом ІІ ступеня), конкурсу проектів 
Школи розвитку «Мер міста»

Кравчук Марія 
Олександрівна

учениця 10 класу 
Харківського приватного 

навчально-виховного комплексу 
«Вересень»

Переможець Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з правознавства 

(ІІ місце), Всеукраїнських
турнірів юних правознавців 

(диплом І ступеня) та юних істориків 
(диплом ІІІ ступеня)

Шворак Денис 
Віталійович 

учень 11 класу 
Харківської гімназії № 43

Переможець Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з економіки 

(ІІ місце), Всеукраїнського
турніру юних знавців курсу 
«Фінансова грамотність» 

(диплом І ступеня), Всеукраїнського
турніру юних економістів 

(диплом ІІІ ступеня)

Гладков Юрій 
В'ячеславович 

 
учень 10 класу 

Харківського фізико-математичного 
ліцею № 27

Переможець Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з математики 

(ІІ місце), Всеукраїнського
турніру математичних боїв 

імені академіка НАНУ І.І. Ляшка 
(диплом І ступеня), фінального
етапу Всеукраїнської Інтернет-

олімпіади з математики (ІІ місце)
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Ву Нам Лап Динь

учень 9 класу 
Харківського фізико-математичного 

ліцею № 27

Переможець Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з математики 
(ІІ місце), Київського міжнародного 
фізико-математичного фестивалю 

(диплом ІІІ ступеня), 
Всеукраїнського турніру

математичних боїв 
імені академіка НАНУ І.І. Ляшка 

(диплом І ступеня)

Сараєв Артем 
Віталійович

учень 9 класу
Харківського фізико-математичного 

ліцею № 27

Переможець Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з фізики 

(ІІ місце), Всеукраїнського турніру
юних фізиків (диплом IІ ступеня), 

Всеукраїнської комплексної олімпіади 
з математики, фізики,

інформатики «Турнір чемпіонів» 
(диплом ІІІ ступеня)

Татарінова Юлія 
Максимівна

учениця 8 класу
Харківського фізико-математичного 

ліцею № 27

Переможець Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з математики 

(ІІ місце), Київського
міжнародного фізико-математичного 

фестивалю (диплом ІІІ ступеня), 
Всеукраїнського турніру

математичних боїв 
імені академіка НАНУ І.І. Ляшка 

(диплом І ступеня)

Карпенко Катерина 
Едуардівна

учениця 11 класу
Харківської гімназії № 46 

імені М.В. Ломоносова

Переможець Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з біології 

(ІІ місце), фінального етапу
Всеукраїнської Інтернет-олімпіади 
з біології (ІІ місце), Всеукраїнського 

турніру юних біологів
(диплом ІІІ ступеня)

Сдобнов Артем 
Дмитрович

 
учень 9 класу 

Харківського фізико-математичного 
ліцею № 27 

 
 

Переможець Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з математики 

(ІІ місце), Київського
міжнародного фізико-математичного 

фестивалю (диплом ІІ ступеня), 
міських олімпіад з математики, 

інформатики, фізики

Білодід Анастасія 
Владиславівна

учениця 10 класу
Харківської гімназії № 46 

імені М.В. Ломоносова 
 

 
Переможець Всеукраїнської 

олімпіади з економіки (ІІ місце), 
фінального етапу Всеукраїнського

турніру юних економістів 
(диплом ІІІ ступеня, номінація 

«Кращий доповідач»)

Денисков Святослав 
Ігорович
учень 8 класу 

Харківського фізико-математичного 
ліцею № 27

Переможець Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з математики 

(ІІІ місце), Київського міжнародного 
фізико-математичного фестивалю 
(диплом ІІІ ступеня з математики),

Всеукраїнського турніру 
математичних боїв

імені академіка НАНУ І.І. Ляшка 
(диплом І ступеня)

Блотницький Михайло 
Володимирович 

учень 10 класу 
Харківського фізико-математичного 

ліцею № 27

Переможець Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з фізики 

(ІІ місце), міських олімпіад з фізики,
математики, фізико-математичного 

свята «Наукові старти»
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Рожков Олексій 
Костянтинович

учень 11 класу 
Харківського фізико-математичного 

ліцею № 27

Переможець Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з математики 

(ІІ місце), міської олімпіади 
з математики

Янченко Дмитро 
Олександрович

учень 10 класу
 Харківської спеціалізованої школи 

І-ІІІ ступенів № 80

Переможець Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з географії 

(ІІ місце), І етапу Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН України (секція географії 

та ландшафтознавства, диплом 
ІІ ступеня)

Берест Поліна 
Володимирівна

учениця 9 класу 
Харківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 126

Переможець Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з української 

мови та літератури (ІІ місце), 
районних олімпіад із німецької мови, 

географії

Крохмаль Роман 
Олександрович

учень 11 класу 
Харківської спеціалізованої школи 

І-ІІІ ступенів № 162

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів
МАН України (секція соціології, 

диплом ІІ ступеня), обласного етапу 
Всеукраїнської учнівської

олімпіади з правознавства (ІІІ місце)

Проценко Катерина 
Максимівна

учениця 9 класу 
Харківської гімназії № 47 

 
 

 
Переможець Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з біології 
(ІІ місце)

Марценюк Всеволод 
Всеволодович

учень 11 класу
 Харківської гімназії № 47

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів
МАН України (секція математики, 

диплом ІІІ ступеня), Всеукраїнського 
турніру юних хіміків
(диплом І ступеня)

Матвєєв Артем 
Олексійович

 
учень 9 класу 

Харківської гімназії № 47

Переможець Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з хімії (ІІ місце), 

міського турніру юних
хіміків (диплом І ступеня)

Максимов Володимир 
Дмитрович 

 
учень 9 класу 

Харківської гімназії № 47

 

Переможець Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з хімії (ІІ місце)
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Мартим`янов Ден 
Русланович

учень 11 класу
 Харківської гімназії № 47

Переможець Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з хімії (ІІІ місце), 

Всеукраїнського турніру
юних хіміків (диплом І ступеня 

в командній та особистій першості), 
учасник фінального етапу

Всеукраїнської учнівської Інтернет-
олімпіади з хімії

Водовозова 
Єлизавета Євгеніївна

учениця 11 класу
 Харківського університетського 

ліцею

Переможець Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з французької 

мови (ІІ місце), обласної
олімпіади з фізики

Радченко Олександр 
Володимирович

учень 8 класу
Харківського університетського 

ліцею

Переможець Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з хімії (ІІ місце) 

та німецької мови (ІІІ місце)

Лісненко Анжеліка 
Олександрівна

учениця 11 класу 
Харківської спеціалізованої школи 

І-ІІІ ступенів № 156

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів
МАН України (секція літературної 

творчості, диплом ІІ ступеня)

Човпан Ігор 
Сергійович

 
учень 9 класу 

Харківського навчально-виховного 
комплексу № 45 

«Академічна гімназія» 
 

Переможець Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з інформатики 

(ІІІ місце), Всеукраїнського
турніру юних інформатиків (диплом 

ІIІ ступеня), Всеукраїнського конкурсу 
«Intel-Техно Україна», національного 

етапу Міжнародного конкурсу 
науково-технічної творчості школярів

Intel ISEF

Проценко Ірина 
Вікторівна
учениця 11 класу

 Харківської гімназії № 47 

Переможець ІІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН України (секція 

охорони довкілля та раціонального 
природокористування, 

ІІІ місце), Всеукраїнського турніру 
юних біологів (диплом ІІІ ступеня)

Бондаренко Лев 
Романович

учень 5 класу
 Харківського приватного навчально-

виховного комплексу «Благовіст»

 
Володар рекордів Україні, 

зафіксованих у Національному реєстрі 
рекордів, переможець міської
олімпіади випускників школи 

І ступеня «Путівка в науку»

Матвейшин Дмитро 
Вікторович

учень 10 класу
Харківського навчально-виховного 

комплексу № 45 
«Академічна гімназія» 

Переможець Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з інформатики 

(ІІІ місце), міських олімпіад 
з інформатики, математики, 

міського турніру юних математиків, 
чемпіонатів м. Харкова 
з інтелектуальних ігор
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Лисойван Антон 
Володимирович

учень 10 класу 
Харківського навчально-виховного 

комплексу № 45 
«Академічна гімназія»

Переможець Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з інформатики 

(ІІІ місце), міських олімпіад 
з інформатики, математики

Торяник Георгій 
Юрійович

учень 11 класу 
Харківського навчально-виховного 

комплексу № 45 
«Академічна гімназія»

Переможець Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з інформатики 

(ІІІ місце), міської олімпіади 
з інформатики

Браташ Максим 
Сергійович

учень 8 класу 
Харківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 26

Переможець Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з інформаційних 

технологій (ІІІ місце),
міської олімпіади з інформатики, 

міського турніру з основ інформатики 
для учнів 5-7 класів

закладів загальної середньої освіти

Гризодуб Олександр 
Євгенович

вихованець Школи мистецтв

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів
МАН України (секція історії України, 

диплом ІІІ ступеня), міжнародної 
науково-дослідницької
учнівської конференції 

«Різдвяні читання»

Краснокутська Софія 
Юріївна

учениця 11 класу
 Харківського навчально-виховного 

комплексу № 45 
«Академічна гімназія» 

 

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів
МАН України (секція економічної 

теорії та історії економічної думки, 
диплом ІІІ ступеня),

міської олімпіади з інформатики

Боярчук Єлизавета 
Сергіївна

учениця 11 класу 
Харківського навчально-виховного 

комплексу № 45
 «Академічна гімназія»

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів
МАН України (секція фінансів, 

грошового обігу та кредиту,
диплом ІІІ ступеня), міської

олімпіади з інформатики

Нечитайло Ілля 
Юрійович 

учень 10 класу 
Харківської гімназії № 169

Переможець Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з німецької мови 

(ІІІ місце), учасник
міжнародного проекту

Усіченко Владислав 
Дмитрович

 
учень 11 класу 

Харківського ліцею № 89

 

Переможець Всеукраїнських турнірів 
юних винахідників і раціоналізаторів 

(I місце, номінація
«Кращий патентознавець турніру»), 

юних фізиків (III місце)
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Лісова Катерина 
Вікторівна

учениця 5 класу 
Дитячої музичної школи № 6 

імені М.В. Лисенка

Лауреат І ступеня 
міжнародних та всеукраїнських 
фестивалів-конкурсів мистецтв 

«Зіркове літо» (Болгарія), 
«Вавельські скарби» (Польща), 

«Golden Dream» (США), «Співограй», 
«Підкори сцену — 2018», 

«Зимове сяйво», «Арт-Домінанта», 
«Золотий зорепад», «Осінні мелодії»

Крохмаль Ілля 
Олександрович

учень 6 класу
Дитячої музичної школи № 15 

імені В.А. Моцарта

Лауреат І та ІІ ступенів музичних 
фестивалів «Золота скарбничка», 

«Арт-Домінанта», конкурсу
юних баяністів та акордеоністів 

імені Миколи Ризоля, всеукраїнських 
конкурсів юних виконавців 
на народних інструментах 

«Барви Полтави», «Провесінь», 
«Золота струна», «Віртуози Сумщини»

Чиджан Аліса 
Ашотовна
учениця 5 класу

Дитячої школи мистецтв № 3

Лауреат І ступеня міжнародних 
конкурсів вокального мистецтва 

в Італії та Болгарії, фестивалів
сучасної та народної пісні 

«Європа молода» (м. Київ), 
«Веселка над Тисою» (м. Хуст), 
учасник телевізійних проектів 

«Голос. Діти», «Надія нації»

Ревуцький Віталій 
Олегович
учень 11 класу 

Харківського ліцею № 141

Лауреат І та ІІ премії 
міжнародних фестивалів мистецтв 

«Джерело талантів», «Барви Європи»,
«Київський колорит», «Співограй», 

конкурсу духової музики «Vin venti» 
(м. Вінниця), всеукраїнських музичних 

фестивалів-конкурсів «Українське 
намисто», «Дніпровські хвилі»,

«Полтавська битва»

Грушко Анастасія 
Олександрівна

учениця 7 класу 
Дитячої музичної школи № 13 

імені М.Т. Коляди 
 

Лауреат І та ІІ ступенів Інтернет-
конкурсів кращих виконавців Європи 

(м. Люксембург, м. Амстердам), 
фестивалю «Дні України на 

Балтійському морі» (м. Рига), 
фестивалів-конкурсів мистецтв 

«Golden Lion», «Співограй», 
«Харківські зорі»

Островерхова Софія 
Іллівна

учениця 11 класу
 Харківської спеціалізованої школи 
з поглибленим вивченням окремих 

предметів № 133 «Ліцей мистецтв»

Переможець міського конкурсу 
«Учень року – 2018» у номінації 
«Творча особистість», володар

золотої та срібних медалей 
міжнародних конкурсів дитячого 

малюнка в Румунії, Португалії, 
Словаччині

Криворучко Максим 
Олександрович

учень 11 класу 
Харківської спеціалізованої школи 

І-ІІІ ступенів № 155

Переможець міського конкурсу 
«Учень року – 2018» у номінації 

«Творча особистість», всеукраїнських 
змагань із сучасних танців, лауреат 

ІІ ступеня Міжнародного фестивалю
вокального та хореографічного 

мистецтва «Арт-феєрія»

Нікулін Микита 
Олексійович

учень 11 класу
 Харківської спеціалізованої школи 

І-ІІІ ступенів № 132

Переможець міського конкурсу 
«Учень року – 2018» у номінації 

«Творча особистість»,
міжнародного танцювального 

конкурсу, всеукраїнських змагань 
зі спортивних танців
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Пушкарська Анастасія 
Сергіївна

учениця 11 класу
 Харківської гімназії № 39

Переможець міського конкурсу 
«Учень року – 2018» 

у номінації «Лідер», дипломант
 I та ІІ ступенів міжнародних 
фестивалів-конкурсів музики 

та академічного вокалу «Золота ліра»,
«Акорди Хортиці», «Viva Chorus», 

«Балтійська хвиля», учасник 
Всеукраїнського проекту

«Школа миру»

Жарко Софія 
Вікторівна

учениця 8 класу
 Харківської спеціалізованої школи 

І-ІІІ ступенів № 17

Переможець міжнародних 
та всеукраїнських дитячо-молодіжних 

фестивалів-конкурсів мистецтв 
«Східний експрес» (Туреччина, 

І премія), «Весняні таланти України», 
«Таланти Хортиці», «Чарівний 

бісер-2018», «Арт Країна Kids», 
«Харківська осінь — 2017», 

«Натхнення зими», 
«Казкова феєрія», учасник виставки 

«Bead Button Show» (США)

Грохова Кіра 
Володимирівна

вихованка Міської комплексної 
дитячо-юнацької спортивної школи

Член національної збірної команди 
України, виконала норматив 

кандидата в майстри спорту України. 
Чемпіон Європи з акробатичного 

рок-н-ролу серед ювеналів, 
переможець етапів Кубкa світу, 

чемпіонату та Кубкa України

Цвєтков Олександр 
Андрійович

вихованець Міської комплексної 
дитячо-юнацької спортивної школи

Член національної збірної команди 
України, виконав норматив кандидата 

в майстри спорту України. 
Чемпіон Європи з акробатичного 

рок-н-ролу серед ювеналів,
переможець етапів Кубкa світу, 

чемпіонату та Кубкa України

Савіна Ніколь 
Сергіївна
учениця 6 класу

 Харківської приватної 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

«Харківський колегіум» 

Переможець міжнародних змагань 
з художньої гімнастики в Естонії, 

Португалії, Бельгії, Туреччині, 
Люксембурзі, чемпіонату України, 

турнірів «Кубок Дерюгіної», 
«Перлина Полісся», 
«Весняні ластівки»

Кравчук Микита 
Юрійович

вихованець Харківської міської 
спеціалізованої дитячо-юнацької 
спортивної школи олімпійського 

резерву зі стрільби з лука «Комунар» 

Майстер спорту України зі стрільби 
з лука, член національної збірної 

команди. Призер чемпіонату світу 
(Аргентина), Кубка Європи (Італія), 
міжнародних змагань «Меморіал 

Ірени Шидловської» (Польща), літньої 
Універсіади та чемпіонату України

Гайдар Артем 
Ігорович 

 
учень 10 класу

 Харківського ліцею № 161 «Імпульс»

Майстер спорту України 
з тхеквандо ВТФ. Володар срібної 

медалі Всесвітньої літньої
Гімназіади 2018 року (Марокко), 

переможець міжнародних турнірів, 
Відкритого кубка України, призер 
чемпіонату України серед юніорів

Каракуця Олександра 
Ігорівна

 
учениця 11 класу

 Харківської гімназії № 169

Майстер спорту України зі стрибків 
на батуті, член національної збірної 

команди. Призер чемпіонату Європи 
серед юніорів (Азербайджан), 

міжнародного турніру 
«Pod Wawelem» (Польща), 

учасник чемпіонату світу (Болгарія), 
чемпіон України зі стрибків на батуті 

(акробатичній доріжці)
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Біас Сніжана 
Євгенівна
учениця 11 класу 

Харківської гімназії № 12

Кандидат у майстри спорту України 
з художньої гімнастики. 

Переможець міського конкурсу 
«Учень року – 2018» у номінації 

«Спортсмен», міжнародних 
та всеукраїнських турнірів 

«Open Rhythmik Gymnastics 
Tournament», «Карпатія», 

«Багірочка 2017», «Золота осінь», 
«Зірка Таврії», «Чарівна стрічка»

Черняєв Тихон 
Сергійович

вихованець Комплексної дитячо-
юнацької спортивної школи № 4 

Рекордсмен України, виконав 
норматив кандидата в майстри спорту 

України. Переможець чемпіонату 
світу з шахів серед юніорів (Білорусь), 

чемпіонатів України серед юнаків 
та дівчат до 8 років та до 10 років, 

призер Всеукраїнського турніру 
з шахів памʼяті Данила Кучеренка

Куценко Василиса 
Віталіївна

вихованка Міської комплексної 
дитячо-юнацької спортивної школи 

«Восток»

Член збірної команди України. 
Переможець Чемпіонату Європи 

з шашок-64 (Болгарія),
міжнародного турніру 

пам’яті Н. Грінгруза (м.Бендери), 
чемпіонату України з шашок-100
та з шашок-64 серед юних надій, 

всеукраїнського фестивалю 
«Золота осінь»

Богатиренко Оксана 
Андріївна
учениця 11 класу 

Харківської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 151

Переможець міського конкурсу 
«Учень року – 2018» у номінації 

«Спортсмен»,  чемпіонатів України 
з кікбоксингу ВТКА та французького 

боксу, Всеукраїнського турніру 
найсильніших кікбоксерів України, 

призер Кубка України з боксу 
серед жінок

Вєпрік Микита 
Ігорович

випускник Харківського фізико-
математичного ліцею № 27, 

студент Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна

Володар срібних медалей 
Міжнародної математичної олімпіади 

в Румунії та Іранської олімпіади 
з геометрії, переможець 

Всеукраїнської учнівської олімпіади 
з математики (ІІІ місце), 
Всеукраїнського турніру 

математичних боїв 
імені академіка НАНУ І.І. Ляшка 

(диплом І ступеня), фінального етапу 
Всеукраїнської Інтернет-олімпіади 
з математики (диплом ІІІ ступеня) 

Кадигроб Юрій 
Юрійович

студент Харківського національного 
автомобільно-дорожнього 

університету

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціальності «Економіка 
підприємства» (диплом II ступеня), 
Міжнародної науково-практичної

конференції «Сучасні тенденції 
розвитку світової економіки» 

(диплом І ступеня), регіонального 
конкурсу студентських наукових робіт 

за напрямом «Економічні науки»

Торопчик Олександр 
Євгенійович

студент Харківського національного 
автомобільно-дорожнього 

університету

Переможець Всеукраїнських 
студентських олімпіад за напрямом 
«Технічна експлуатація автомобілів» 

(І місце) та за спеціальністю 
«Автомобілі та автомобільне 

господарство» (ІІ місце), учасник 
міжнародних студентських наукових 

конференцій

Фартушна Дар’я 
Костянтинівна

студентка Національного 
юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт 

зі спеціальності «Право» 
(диплом ІІ ступеня), учасник 

міжнародних і всеукраїнських 
науково-практичних конференцій 

з питань теорії та практики сучасної 
юриспруденції
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Максименко Карина 
Сергіївна

студентка Харківського 
національного університету 

радіоелектроніки 

Переможець Всеукраїнської 
студентської олімпіади зі спеціалізації 

«Автоматизовані комплекси 
радіоелектронних виробництв» 

(ІІ місце), Міжнародного молодіжного 
форуму «Радіоелектроніка і молодь 
в ХХІ столітті», учасник Міжнародної 

науково-технічної Internet-
конференції, автор наукових статей

Степаненко Катерина 
Ростиславівна
студентка Харківського 

національного університету 
імені В.Н. Каразіна

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових 

робіт з біології (диплом І ступеня), 
Всеукраїнської студентської олімпіади 

з біології (ІІІ місце), учасник 
Міжнародної конференції молодих 

учених «Біологія: від молекули 
до біосфери»

Вишневська Інна 
Анатоліївна

 
студентка Національного 
юридичного університету 

імені Ярослава Мудрого

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт 

зі спеціальності «Право» (диплом 
І ступеня), учасник міжнародних 

та всеукраїнських науково-практичних 
конференцій молодих учених 

та студентів. Має наукові публікації

Марченко Володимир 
Юрійович

студент Національного юридичного 
університету 

імені Ярослава Мудрого

 
Переможець Всеукраїнської 

студентської олімпіади 
за спеціальністю «Правознавство» 
(ІІ місце), конкурсу творчих робіт 
«7 кроків до покращення роботи 

прокурора», учасник міжнародних 
та всеукраїнських науково-практичних 

конференцій студентів, аспірантів 
та молодих вчених, Всеукраїнського 

турніру з кримінального права

Ткаченко Анастасія 
Володимирівна 

 
студентка Харківського навчально-
наукового інституту Державного 

вищого навчального закладу 
«Університет банківської справи»

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових 
робіт з природничих, технічних 

і гуманітарних наук за спеціальністю 
«Автомобільний транспорт» 
(диплом II ступеня), учасник 

міжнародних науково-практичних 
Інтернет-конференцій, міжнародної 

студентської бізнес-гри 
«Корпорація ідей 5» 

Леховіцький Дмитрій 
Олександрович

студент Харківського національного 
університету радіоелектроніки

Переможець Всеукраїнської 
студентської олімпіади з математики 

(І місце), учасник міжнародної 
конференції «Інформаційні 

системи та технології», 
Міжнародного молодіжного форуму 

«Радіоелектроніка і молодь 
в ХХІ столітті»

Асландуков Матвій 
Миколайович 

студент Харківського національного 
університету радіоелектроніки

Переможець Всеукраїнської 
студентської олімпіади 

з програмування (I місце), 
Міжнародної олімпіади 

«Кубок Векуа» (Грузія, ІІ місце), 
міжнародних чемпіонатів 

зі спортивного програмування 
в Грузії та Білорусії, учасник фіналу 

міжнародного командного марафону 
з програмування Deadline24 (Польща)

Курлюк Вікторія 
Валентинівна 

 
студентка Харківського 

національного автомобільно-
дорожнього університету

 
 
 
 

Переможець Всеукраїнської 
студентської олімпіади за напрямом 
«Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване 
природокористування» (І місце), 

міжнародних науково-практичних 
конференцій студентів, магістрантів 

та молодих вчених
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Хов’якова 
Владислава Євгенівна 

 
студентка Харківського 

національного університету 
міського господарства 

імені О.М. Бекетова

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт 

зі спеціальності «Логістика» 
(І місце), міжнародного етапу 

конкурсу наукових робіт з логістики 
(ІІ місце), учасник польсько-

українського обміну 
«Learning for understanding»

Ханіна Наталія 
Вадимівна

студентка Національного 
фармацевтичного університету

 

 
 

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу студентських 

наукових робіт з філософії 
(диплом ІІ ступеня), Міжнародної
 науково-практичної конференції 

молодих вчених та студентів 
«Актуальні питання створення 

нових лікарських засобів» 
(диплом І ступеня)

Деркач Катерина 
Ігорівна

студентка Харківського 
національного університету 
будівництва та архітектури

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціальності «Страхування» 
(диплом I ступеня), учасник 

всеукраїнської студентської олімпіади 
«Фінанси і кредит», всеукраїнських 
науково-практичних конференцій, 
регіонального турніру з фінансової 

грамотності

Фаліна Маргарита 
Сергіївна

 
студентка Національного 

фармацевтичного університету

Переможець Всеукраїнської 
студентської олімпіади з фармакології 

(І місце), міжнародних науково-
практичних конференцій з актуальних 
проблем створення нових лікарських 

засобів

Жеваго Олександр 
Костянтинович 

випускник Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 18, 

студент Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна

Переможець міського конкурсу 
«Учень року – 2018» у номінації 

«Інтелектуал», учасник Всеукраїнської 
олімпіади з історії, міських турнірів 

юних географів та істориків

Капелька Ігор 
Геннадійович 

 
студент Національного 

фармацевтичного університету 

Переможець Всеукраїнської 
студентської олімпіади 

зі спеціальності «Фармація» (І місце), 
Міжнародної науково-практичної 

конференції молодих вчених 
та студентів «Актуальні питання 

створення нових лікарських засобів»

Гамзатова Каміла 
Гамзатівна 

студентка Харківського 
національного університету 
будівництва та архітектури 

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт 

зі спеціальності «Будівництво 
та цивільна інженерія» (диплом

 І ступеня), автор наукових публікацій

Найдіч Яків 
Вадимович 

 
студент Національного 

аерокосмічного університету 
імені М.Є. Жуковського

 «Харківський авіаційний інститут»

 
Переможець Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових 
робіт зі спеціальності «Авіоніка» 

(диплом I ступеня), учасник 
Всеукраїнської студентської олімпіади 

зі спеціальностей «Авіаційна 
та ракетно-космічна техніка. 

Авіаційний транспорт. Авіоніка», 
науково-технічної конференції 

молодих вчених 
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Чебанюк Катерина 
Олександрівна 

 
студентка Харківського 

національного університету 
міського господарства 

імені О.М. Бекетова

 
 

Переможець Всеукраїнської 
студентської олімпіади з дисципліни 
«Інтегровані транспортні системи» 

(II місце), учасник міжнародних 
наукових конференцій 

та студентських практик, автор 
наукових статей

Карасенко Юлія 
Валеріївна

студентка Харківського 
національного університету 

міського господарства 
імені О.М. Бекетова

 
 

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових 
робіт у галузі наук «Цивільний 

захист» (диплом I ступеня), учасник 
Всеукраїнської студентської 

олімпіади з професійно-орієнтованої 
дисципліни «Цивільний захист», 
міжнародної науково-практичної 

конференції молодих вчених, 
курсантів та студентів

Шевченко Микита 
Сергійович

студент Національного 
аерокосмічного університету 

імені М.Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут» 

 

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт 

зі спеціальності «Аеронавігація» 
(диплом I ступеня), учасник науково-

технічної конференції молодих вчених 
«Інтегровані комп’ютерні технології 

в машинобудуванні» 

Ігнатов Степан 
Васильович

 
студент Української інженерно-

педагогічної академії

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт 
зі спеціальності «Освітні, педагогічні 

науки» (диплом І ступеня), 
автор наукових статей

Морозов Роман 
Євгенович

 
студент Національного 

аерокосмічного університету 
імені М.Є. Жуковського 

«Харківський авіаційний  інститут»

 
Переможець Всеукраїнської 

студентської олімпіади з фізики 
(I місце)

Моісєєв Антон 
Валерійович 

випускник Харківського фізико-
математичного ліцею № 27, 

студент Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна 

 
 
 

Переможець Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з географії 

(ІІ місце), фінального етапу 
Всеукраїнської Інтернет-олімпіади 
з географії (І місце), молодіжного 

чемпіонату Харківської області 
з інтелектуальних ігор

Биканова Дар’я 
Олександрівна 
студентка Харківського 

національного університету
 імені В.Н. Каразіна

 

Переможець Міжнародної 
студентської олімпіади 

з англійської мови (Казахстан, 
II місце), Всеукраїнської студентської 
олімпіади з навчальної дисципліни 

«Англійська мова» (III місце), 
учасник міжнародного форуму 
молодих вчених, міжнародної 

та всеукраїнської наукових 
конференцій студентів 

та молодих вчених

Сніжко Арсеній 
Дмитрович 

 
випускник Харківської 

загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 49, студент 
Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна
 
 

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН України (секція хімії, диплом 

ІІ ступеня), Всеукраїнського турніру 
юних хіміків (диплом ІІ ступеня)
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Большаков Григорій 
Олександрович 

випускник Харківського навчально-
виховного комплексу № 45 

«Академічна гімназія»,  студент 
Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН України (секція іnternet-

технологій та WEB дизайну, диплом 
ІІ ступеня), Всеукраїнського турніру 

юних інформатиків 
(диплом ІІ ступеня)

Скорий Дмитро 
Олександрович

студент Харківського національного 
медичного університету

 
 

Переможець Всеукраїнської 
олімпіади з психології для студентів 
вищих медичних та фармацевтичних 

навчальних закладів України 
ІІІ-IV рівнів акредитації (ІІІ місце), 
учасник всеукраїнських наукових 

конференцій, міжнародних медико-
фармацевтичних конгресів студентів

 і молодих учених

Касай Сергій 
Олександрович

студент Харківського національного 
університету будівництва 

та архітектури 
 
 

 
Переможець Всеукраїнської 

студентської олімпіади з нарисної 
геометрії та геометричного 

моделювання на ПЕОМ (ІІ місце), 
учасник міжнародної наукової 
конференції «Ресурс і безпека 

експлуатації конструкцій, будівель 
та споруд», автор наукових публікацій

Авраменко Єгор 
Сергійович 

 
студент Харківського національного 

педагогічного університету
 імені Г.С. Сковороди 

 

 
Переможець Всеукраїнської 

студентської олімпіади 
зі спеціальності «Історія» (ІІ місце), 
учасник всеукраїнських наукових 

конференцій

Липчанська Любов 
Вадимівна

випускниця Харківської 
спеціалізованої школи 

І-ІІІ ступенів № 170, 
студентка Харківського 

національного університету
 імені В.Н. Каразіна 

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів 
Малої академії наук України (секція 
російської мови, диплом ІІ ступеня), 
міжнародної олімпіади з єврейської 

історії та традицій (ІІ місце), 
Інтернет-олімпіади з юдаїки

Возняк Олег 
Сергійович

 
випускник Харківського ліцею № 141,  
студент Харківського національного

університету імені В.Н. Каразіна 

Переможець Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з економіки 

(ІІ місце), Першого відкритого 
регіонального турніру з фінансової 

грамотності (ІІ місце), обласного 
конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН України

Поляков Данило 
Андрійович 

випускник Харківської 
загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 115, 
студент Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна

Переможець Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з історії (ІІ місце), 

лауреат Міського конкурсу 
«Молода людина року»

Карпенко Олег 
Олегович

курсант Національної академії 
Національної гвардії України 

Переможець Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт 

зі спеціальності «Прикладна механіка 
(технології машинобудування)» 

(диплом ІІ ступеня), автор винаходів 
та наукових публікацій 
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Сергієнко Андрій 
Володимирович

 
випускник Харківської 

загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 131, 

студент Національного 
юридичного університету

 імені Ярослава Мудрого

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН України (секція правознавства, 

диплом ІІ ступеня), обласної 
олімпіади з астрономії

Башук Марина 
Дмитрівна

випускниця Харківського навчально-
виховного комплексу № 45 

«Академічна гімназія»,  студентка 
Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна 
 

 
Переможець Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН України (секція прикладної 
математики, диплом ІІ ступеня), 

обласних та міських олімпіад 
з інформатики, математики

Подзолкова Вікторія 
Ігорівна 

 
випускниця Харківської 
спеціалізованої школи 

I-III ступенів № 109, 
студентка Харківського 

національного університету 
імені В.Н. Каразіна

Переможець Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з французької 

мови (ІІ місце), учасник відеоконкурсу 
під патронатом посольства Франції 

в Україні «Коли мистецтво промовля 
навколо мене»

Правдіна Тетяна 
Романівна 

студентка Національного 
технічного університету 

«Харківський політехнічний 
інститут»

Переможець Всеукраїнської 
студентської олімпіади з дисципліни 
«Нарисна геометрія та геометричне 
моделювання на ПЕОМ» (ІІ місце)

Куріний Артем 
Андрійович

студент Харківського національного 
університету радіоелектроніки

Лауреат I ступеня Міжнародного 
фестивалю-конкурсу 

«Grand Music Fest», Харківського
міжнародного благодійного конкурсу 

«Запали свою зірку», 
Всеукраїнського конкурсу-фестивалю 

музичного мистецтва 
«Art-Dominanta», учасник 

Міжнародної науково-практичної
конференції «Час мистецької освіти»

Климова Анастасія 
Максимівна

випускниця Харківської 
загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 168, 
студентка Харківського 

національного університету 
імені В.Н. Каразіна

Переможець міського конкурсу 
«Учень року – 2018» у номінації 

«Інтелектуал», обласного
конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН України (секція літературної 

творчості), учасник творчого конкурсу 
«Мрії про Україну», автор збірок

прозових та поетичних творів 
«Істина міражів», «Сповідь Лілеї»

Дячков Володимир 
Євгенович

випускник Харківської гімназії № 83, 
студент Харківського національного 

університету внутрішніх справ

Переможець міського конкурсу 
«Учень року – 2018» у номінації 

«Творча особистість»,
Міжнародного фестивалю-конкурсу 

мистецтв у номінації  
«Естрадний вокал», творчих конкурсів 
«Барви таланту», «Осінній вернісаж»

Гукова Анна 
Романівна

випускниця Харківської 
гімназії № 14, 

студентка Національного 
юридичного університету

 імені Ярослава Мудрого

Переможець міського конкурсу 
«Учень року – 2018» у номінації 

«Лідер», Всеукраїнського
чемпіонату інформаційних 

технологій «Екософт» у категорії 
«Короткометражний фільм»,

Internet-конкурсу «Правознавці, 
історики, філософи: юні таланти 

України», учасник Всеукраїнського 
конкурсу есе, всеукраїнських проектів 

та волонтерських акцій
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Ставицький Арсеній 
Андрійович

студент Харківського національного 
університету мистецтв 
імені І.П. Котляревського

Переможець міжнародного конкурсу 
музичного мистецтва 

«Харківські асамблеї», учасник
Міжнародного конкурсу віолончелістів

 імені Святослава Кнушевицького, 
концертів Всеукраїнського проекту 

до 90-річчя з дня народження 
М.Л. Ростроповича 

(Харків, Рівне, Житомир), фестивалю 
«Салтівська весна», міжнародного 

проекту «LvivMozArt»

Каштан Катерина
Петрівна

 
студентка Харківського 

національного медичного 
університету 

 

Лауреат ІІ ступеня Міжнародного 
фестивалю-конкурсу 

«Golden Lion» (м. Львів),
Міжнародного фестивалю творчості 

«Art Rave» (м. Дніпро) у номінації 
«Вокальне мистецтво», лауреат 

міського конкурсу самодіяльності 
«Студентська весна»

Глібов Іван 
Вадимович

студент Харківського національного 
університету мистецтв 
імені І.П. Котляревського

Дипломант І ступеня Всеукраїнського 
конкурсу скрипалів та віолончелістів 

імені Леоніда Когана, лауреат 
ІІІ премії Всеукраїнського конкурсу 

скрипалів імені Богодара Которовича,
веде активну концертну діяльність

Брюханов Демид 
Ігорович 

студент Харківського національного 
університету мистецтв 
імені І.П. Котляревського

Володар Гран-прі міжвузівського 
конкурсу «Арт-журналістика», учасник 

міжнародної науково-практичної 
театрознавчої конференції «Сучасний 

театр у просторі суспільства»
(м. Львів), автор статей мистецької 

тематики

Зеленцова Анастасія 
Олександрівна

випускниця Харківської 
спеціалізованої школи 

I-III ступенів № 109, 
студентка Харківського

національного університету 
будівництва та архітектури

Майстер спорту України з фехтування, 
член національної збірної команди. 

Переможець міського конкурсу 
«Учень року – 2018» у номінації 

«Спортсмен», володар бронзової 
медалі Всесвітньої літньої Гімназіади 

2018 року (Марокко), призер 
чемпіонатів Європи та України,

переможець всеукраїнських турнірів

Богатирьов Володимир 
Олександрович

студент Харківського національного 
університету мистецтв 
імені І.П. Котляревського

Лауреат ІІІ премії Міжнародного 
заочного конкурсу композиторів, 

переможець фестивалю
«Харківська орбіта», дипломант 

Відкритого конкурсу композиторів 
«Хорова лабораторія ХХІ століття» 

в категорії 
«Духовна хорова музика»

Уварова Вікторія 
Олександрівна

випускниця Харківського навчально-
виховного комплексу 

«школа І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад 
(ясла-садок)» № 8, 

студентка Харківського 
національного університету

радіоелектроніки

Майстер спорту України 
міжнародного класу з підводного 

спорту. Переможець міського
конкурсу «Учень року – 2018» 

у номінації «Спортсмен», срібний 
призер чемпіонату світу,

переможець етапів Кубка Світу 
в Туреччині, Угорщині, Італії, 

Німеччині, чемпіонатів України 
з плавання в ластах

Семенюк Софія 
Сергіївна 

студентка Харківської державної 
академії культури 

 

Переможець Всеукраїнського 
фестивалю-конкурсу дитячих 
та молодіжних театральних

колективів імені Марка Ентіна 
«Лимонад» (диплом І ступеня, 
номінація «Екранна робота»),
член оргкомітету Фестивалю 

екранного мистецтва та фотографії 
«Золотий кадр»
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Попова Дар’я 
Сергіївна 

 
випускниця Харківської 

загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 5, 

студентка Харківської
державної академії фізичної 

культури

Майстер спорту України з фігурного 
катання на ковзанах, член 

національної збірної команди.
Призер чемпіонатів світу в Тайвані, 

Болгарії, міжнародних змагань 
в Латвії, Угорщині, національного 
чемпіонату України, переможець 

чемпіонатів України серед юніорів

Бєліков Володимир 
Едуардович 

 
студент Харківської державної 

академії фізичної культури

Майстер спорту України з фігурного 
катання на ковзанах, член 

національної збірної команди.
Призер чемпіонатів світу в Тайвані, 

Болгарії, міжнародних змагань 
в Латвії, Угорщині, національного 
чемпіонату України, переможець 

чемпіонатів України серед юніорів

Безатосна Анастасія 
Віталіївна

студентка Харківської державної 
академії фізичної культури

Майстер спорту України з самбо 
та з дзюдо, член національної збірної 

команди. Срібний призер
чемпіонату світу з самбо (Сербія), 

чемпіонатів Європи (Чехія), 
переможець чемпіонатів України

з самбо та дзюдо, 
призер Кубка України

Дзюба Олександр 
Романович

випускник Харківського ліцею № 161 
«Імпульс», студент Українського 

державного університету
залізничного транспорту

 

 

Майстер спорту України з тхеквандо 
ВТФ. Володар срібної медалі 

Всесвітньої літньої Гімназіади
2018 року (Марокко), призер 

Світового кваліфікаційного турніру 
до молодіжних Олімпійських ігор
(Туніс), переможець чемпіонату 

Європи (Туреччина), міжнародних 
та всеукраїнських турнірів

Гасанов Руслан 
Вадимович

випускник Харківського ліцею № 89, 
студент Харківського національного 

педагогічного університету 
імені Г.С. Сковороди

 
Майстер спорту України з фехтування. 

Володар срібної медалі Всесвітньої 
літньої Гімназіади 2018 року 

(Марокко), бронзовий призер 
чемпіонатів Європи серед кадетів 

та юніорів, переможець чемпіонатів 
України, Всеукраїнського турніру 

з фехтування на шпагах 
«Галицька осінь»

Леонов Єгор 
Олегович

випускник Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 119, 

студент Харківського
національного автомобільно-

дорожнього університету

Майстер спорту України
з універсального бою, кандидат 

у майстри спорту України з боротьби
самбо, член національної збірної 
команди. Переможець міського 
конкурсу «Учень року – 2018»

у номінації «Спортсмен», бронзовий 
призер чемпіонату Європи з боротьби 

самбо, переможець чемпіонату 
та Кубка України, всеукраїнських 

турнірів

Бабинець Юрій 
Юрійович

 
випускник Комплексної дитячо-

юнацької спортивної школи № 9, 
студент Харківського

національного педагогічного 
університету імені Г.С. Сковороди

Майстер спорту України 
міжнародного класу з пауерліфтингу, 

член національної збірної
команди, рекордсмен світу та Європи. 

Переможець чемпіонатів Європи 
та України з пауерліфтингу 

і класичного жиму лежачи серед 
спортсменів з УОРА

Шакалова Катерина 
Вікторівна

курсант Харківського національного 
університету внутрішніх справ

Майстер спорту України 
міжнародного класу з панкратіону, 

майстер спорту України з вільної
боротьби. Переможець чемпіонату 
світу з панкратіону (Азербайджан), 

бронзовий призер чемпіонату 
Європи, багаторазовий переможець 

та призер чемпіонатів 
та Кубка України
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Дудар Ірина 
Віталіївна
учениця 11 класу 

Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 15 

з поглибленим вивченням 
окремих предметів

Пиріг Наталія  
Янівна

учениця 9 класу 
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 71

Суркова Олена  
Андріївна
учениця 11 класу  

Харківської загальноосвітньої  
школи І-ІІІ ступенів № 88  

імені О.Г. Зубарева

Герасименко Анастасія 
Юріївна

учениця 10 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 26

Фесенко Данііл  
Володимирович

учень 10 класу  
Харківської спеціалізованої  

школи І-ІІІ ступенів № 75

Діхтяр Ельвіра  
Миколаївна

учениця 10 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 104

Рибалко Дар’я  
Валеріївна

учениця 9 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 40

Павлівська Владислава  
Олександрівна

учениця 11 класу  
Харківської спеціалізованої  

школи І-ІІІ ступенів № 80

Лазоркін Ілля  
Олегович

учень 9 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 113

Коваль Костянтин  
Михайлович

учень 10 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 70

Кутнякова Анастасія  
Геннадіївна

учениця 11 класу  
Харківської спеціалізованої  

школи І-ІІІ ступенів № 85

Безбородов Дмитро  
Сергійович

учень 10 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 118
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Тетельман Катерина  
Аркадіївна

учениця 9 класу  
Харківської спеціалізованої  
школи І-ІІІ ступенів № 119

Зеленська Владислава  
Юріївна

учениця 11 класу  
Харківської гімназії № 163

Волощенко Влада  
Романівна

учениця 6 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 121

Іванова Катерина  
Юріївна

учениця 11 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 168

Білецька Марія  
Павлівна

учениця 11 класу  
Харківського педагогічного  

ліцею № 4

Островський Кирило  
Ігорович
учень 11 класу  

Харківської спеціалізованої  
школи І-ІІІ ступенів № 155

Солоха Кирило  
Вячеславович

вихованець  
Комплексної дитячо-юнацької  

спортивної школи № 11

Добровольська Софія 
Віталіївна
учениця 10 класу  

Харківської загальноосвітньої  
школи І-ІІІ ступенів № 5

Литовченко Альона  
Володимирівна

учениця 11 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 157

Худотеплова Діана  
Євгенівна

вихованка  
Палацу дитячої та юнацької  

творчості «ІСТОК»

Доска Іван  
Олександрович

учень 7 класу  
Харківського технологічного  

ліцею № 9

Гриб Антон  
Сергійович

учень 10 класу  
Харківської спеціалізованої  

школи І-ІІІ ступенів № 17
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Курмаз Олександра  
Олегівна

учениця 11 класу  
Харківської гімназії № 1

Будник Максим  
Олексійович

учень 11 класу  
Харківської спеціалізованої  

школи І-ІІІ ступенів  з поглибленим 
вивченням  окремих предметів № 16  

імені В.Г. Сергєєва

Кортунова Поліна  
Максимівна

учениця 10 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 37

Гура Христина 
Юріївна

учениця 11 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 96

Василенко Софія  
Геннадіївна

учениця 10 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 52

Гриньова Анастасія  
Андріївна
учениця 9 класу  

Харківської загальноосвітньої  
школи І-ІІІ ступенів № 100 

імені А.С. Макаренка

Сарибекян Вазген  
Гагикович

учень 10 класу 
Харківської спеціалізованої  

школи І-ІІІ ступенів № 17

Мічурін Ігор 
Євгенович

учень 10 класу  
Харківської гімназії № 55

Хирна Ірина 
Олегівна

учениця 11 класу  
Харківського ліцею № 107

Кравченко Віктор 
Дем’янович

учень 10 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 36

Кіценко Олександр 
Юрійович

учень 10 класу  
Харківської спеціалізованої  

школи І-ІІІ ступенів № 62

Бабічева Юлія 
Євгеніївна
учениця 11 класу  

Харківської загальноосвітньої  
школи І-ІІІ ступенів № 110
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Гура Валентин  
Максимович

учень 11 класу  
Харківської спеціалізованої  

школи з поглибленим вивченням  
окремих предметів № 133 

«Ліцей мистецтв» 

Озеров Богдан  
Олексійович

учень 5 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 165

Вовк Дарина  
Владиславівна

вихованка 
Центру позашкільної освіти «Вектор»

Лошкарьова 
Олександра  

Володимирівна
учениця 11 класу  

Харківської спеціалізованої  
школи І-ІІІ ступенів № 134

Функендорф 
Владислав 

Валерійович
учень 11 класу  

Харківської спеціалізованої  
школи І-ІІІ ступенів № 166  

«Вертикаль»

Антонова Єлизавета 
 Андріївна

вихованка  
Комплексної дитячо-юнацької  

спортивної школи № 1

Алабова Вікторія  
Юріївна

учениця 11 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 158

Герман Ярослав 
Євгенович

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

Небоженко Олександр 
Олександрович

вихованець  
Комплексної дитячо-юнацької  

спортивної школи № 2

Вдовенко Софія  
Олександрівна

учениця 11 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 164

Гюлєва Заріна  
Нізаміївна
учениця 11 класу  

Харківської гімназії № 172

Коротков Олександр 
Володимирович

учень 11 класу  
Харківської приватної  

загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів «Лєствіца»
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Одарюк Вадим 
Максимович

учень 11 класу  
Спеціалізованої економіко-правової 
школи І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням іноземної мови приватного 
вищого навчального закладу  

Харківського гуманітарного університету  
«Народна українська академія»

Вишнякова Марія  
Кирилівна
учениця 11 класу  

Харківського приватного  
академічного художнього ліцею

Кулик Тетяна 
Олександрівна

учениця 11 класу  
Харківського навчально-виховного  

комплексу «школа І-ІІІ ступенів -  
дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок)» № 8

Гнилицька Таїсія  
Сергіївна
учениця 9 класу  

Харківського приватного  
навчально-виховного комплексу  

«Гімназія ОЧАГ»

Поклонська Кристина  
Юріївна

вихованка  
Центру дитячої та юнацької  

творчості № 3

Бантюков Нікіта 
Сергійович

учень 11 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 19

Крикун Димид  
Геннадійович

учень 11 класу  
Харківського приватного  

навчально-виховного комплексу 
«ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ»

Кудрявцев Дмитро  
Юрійович

вихованець  
Школи мистецтв

Нікітенко Олександр 
Юрійович

учень 10 класу  
Харківської гімназії № 23

Чуб Марія 
Михайлівна

учениця 4 класу  
Харківського приватного  

навчально-виховного комплексу  
«Старт-школа»

Сіддікі Ясміна 
Аламгірівна

учениця 11 класу 
Харківської спеціалізованої  

школи ІІ-ІІІ ступенів № 3

Тараннік Ольга 
Олександрівна

учениця 10 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 25
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Ручко Аліна 
Сергіївна
учениця 9 класу 

Харківської загальноосвітньої  
школи І-ІІІ ступенів № 42

Сєрокуров Олександр 
Сергійович

учень 6 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 64

Мураріу Антоній 

учень 6 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи I-III ступенів № 30  
імені Героя Радянського Союзу  

С.О. Борзенка

Рябко Кирило 
Олександрович

учень 11 класу  
Харківської гімназії № 43

Ківшик Катерина 
Сергіївна

учениця 10 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 84

Наглий Максим 
Анатолійович

учень 11 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 31

Ніколенко Віталій 
Володимирович

учень 11 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 56

Ванюшина Ольга 
Валеріївна
учениця 11 класу  

Харківської загальноосвітньої  
школи І-ІІІ ступенів № 97

Ульяницька Варвара 
Ігорівна

учениця 4 класу  
Харківської спеціалізованої  

школи І ступеня № 33

Калюжна Єва 
Андріївна
учениця 11 класу  

Харківської загальноосвітньої  
школи І-ІІІ ступенів № 58

Вітенко Дмитро 
Ігорович
учень 11 класу  

Харківської загальноосвітньої  
школи І-ІІІ ступенів № 98

Касьяненко Лада 
Робертівна

учениця 11 класу  
Харківської гімназії № 23



2018/2019 КРАЩИЙ УЧЕНЬ 
ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

27

Кушнарьов Богдан 
Андрійович

учень 10 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 103

Тимченко Кирило 
Сергійович

учень 10 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 124

Кудряшова Ірина 
Дмитрівна
учениця 11 класу  

Харківської загальноосвітньої  
школи І-ІІІ ступенів № 140

Головченко Філіп 
Олегович
учень 11 класу  

Харківської загальноосвітньої  
школи І-ІІІ ступенів № 111

Черваньова Діана 
Андріївна
учениця 9 класу  

Харківської загальноосвітньої  
школи І-ІІІ ступенів № 128

Клименко Юлія 
Владиславівна

учениця 11 класу  
Харківського ліцею № 141

Волга Марія 
Антонівна
учениця 11 класу  

Харківської загальноосвітньої  
школи І-ІІІ ступенів № 122

Кривенко Віктор 
Олександрович

учень 11 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 138

Покормяхо Дмитро 
Олексійович

учень 5 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 142

Бондарчук Олена 
Сергіївна

учениця 11 класу  
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 123

Рубежов Богдан 
Сергійович

учень 10 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 139

Кузьмич Юлія 
Олегівна

учениця 10 класу  
Харківської гімназії № 144
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Скакодуб Демід 
Артемович

учень 4 класу  
Харківської спеціалізованої  

школи І ступеня № 177

Кунавкіна Катерина 
Валентинівна

вихованка  
Комплексної дитячо-юнацької  

спортивної школи № 4

Торосова Ліана 
Артемівна
учениця 10 класу  

Харківської гімназії № 144

Родіонова Вероніка 
Сергіївна

учениця 11 класу  
Харківського приватного  

навчально-виховного комплексу  
«Благовіст»

Столяренко Марія 
Євгеніївна

вихованка  
Комплексної дитячо-юнацької  

спортивної школи № 13

Бердник Марія 
Ігорівна

учениця 10 класу  
Харківської спеціалізованої  
школи І-ІІІ ступенів № 156

Аляб’єва Яніна 
Віталіївна

вихованка  
Харківського дитячо-юнацького 

клубу моряків

Жевновак Едуард 
Костянтинович

учень 10 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 167

Тараб Катерина 
Хамісівна
учениця 11 класу  

Харківської вечірньої (змінної)  
школи ІІ-ІІІ ступенів № 5

Малевич Павло 
Вячеславович

вихованець 
Центру позашкільної освіти «Мрія»

Сердюк Софія 
Сергіївна

учениця 11 класу  
Харківського навчально-виховного  

комплексу «гімназія-школа  
І ступеня» № 24 імені І.Н. Питікова

Рудчик Владислав 
Сергійович

учень 11 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 143
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Стороженко Аліна 
Віталіївна
учениця 11 класу  

Харківського приватного  
навчально-виховного комплексу  

«Благовіст»

Сидоренко Єва 
Михайлівна

учениця 4 класу 
Харківського приватного  

навчально-виховного комплексу  
«Новатор»

Губський Ігор 
Вячеславович

учень 11 класу  
Харківської гімназії № 14

Чічік Анастасія 
Ігорівна

учениця 8 класу  
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 38

Івашура Михайло 
Максимович

учень 7 класу 
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів «Ангстрем»

Мовчан Олеся 
Олексіївна

учениця 5 класу  
Харківського навчально-виховного  

комплексу № 21

Білоус Анастасія 
Віталіївна 
учениця 9 класу  

Харківської загальноосвітньої  
школи І-ІІІ ступенів № 49  
імені Харківських дивізій

Дубівка Ксенія  
Костянтинівна

учениця 11 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 2

Дорофєєва Дар’я 
Андріївна
учениця 10 класу  

Харківської загальноосвітньої  
школи І-ІІІ ступенів № 61  

імені Героя Радянського Союзу  
І.О. Танкопія

Ницик Марія  
Михайлівна

учениця 5 класу  
Харківської спеціалізованої  

школи І-ІІІ ступенів № 11  
з поглибленим вивченням 

окремих предметів

Халик Станіслав 
Юрійович

учень 10 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 32  
імені Героя Радянського Союзу  

О.О. Головачова

Крюкова Марина 
Романівна

учениця 9 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 63
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Данилов Володимир  
Максимович

учень 9 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 72

Фоміна Еліна  
Євгенівна
учениця 9 класу  

Харківської загальноосвітньої  
школи І-ІІІ ступенів № 145

Іващенко Ілля 
Юрійович

учень 3 класу  
Харківського навчально-виховного  

комплексу № 180

Рядинська Валерія  
Павлівна

учениця 11 класу  
Харківської спеціалізованої  

школи І-ІІІ ступенів № 73

Остапенко Костянтин 
Олександрович

учень 11 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 160

Сівер Марія 
Олександрівна

учениця 10 класу  
Харківської спеціалізованої  
школи І-ІІІ ступенів № 181  

«Дьонсурі»

Васечко Дмитро  
Юрійович

учень 9 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 74

Хорошко Ілля 
Олександрович

учень 9 класу  
Харківського ліцею № 161  

«Імпульс»

Кравчук Артем 
Олександрович

учень 10 класу  
Харківського приватного  

навчально-виховного комплексу 
«Вересень»

Гонтар Микита 
Сергійович

учень 11 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 101

Моргун Олександра 
Юріївна

учениця 11 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 175  
«Кулиничівська»

Боякова Аміна 
Саідмуродівна

учениця 11 класу  
Харківського приватного  

навчально-виховного комплексу  
«Гармонія»
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Зайченко Ярослава 
Сергіївна

вихованка  
Комплексної дитячо-юнацької 

спортивної школи № 16

Богнібова Поліна 
Олександрівна

учениця 11 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 54

Красюк Арина 
Сергіївна
учениця 4 класу  

Харківської загальноосвітньої  
школи І-ІІ ступенів № 79  

імені Героя Радянського Союзу 
В.Д. Поколодного

Полотнянко Олеся 
Гіглівна

вихованка  
Центру дитячої та юнацької  

творчості № 6

Суворов Максим  
Володимирович

учень 7 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 59

Рохта Софія  
Юріївна

учениця 4 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІ ступенів № 81

Приходченко Софія 
Романівна
учениця 10 класу  

Харківської загальноосвітньої  
школи І-ІІІ ступенів № 28

Ібрагімова Діана  
Фаіківна 
учениця 9 класу  

Харківської гімназії № 65

Колеснік Єлизавета 
Андріївна
учениця 9 класу  

Харківської загальноосвітньої  
школи І-ІІІ ступенів № 92  

імені Героя Радянського Союзу 
П.П. Набойченка

Педченко Валерія 
Євгенівна
учениця 11 класу  

Харківської гімназії № 39

Давидова Дарина  
Денисівна
учениця 6 класу  

Харківської загальноосвітньої  
школи І-ІІІ ступенів № 76

Староверова 
Анастасія Ярославівна

учениця 11 класу  
Харківської спеціалізованої  

школи І-ІІІ ступенів № 93 
імені В.В. Бондаренка
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Пересада Поліна 
Іллівна

учениця 5 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 115

Карагяур Євгенія  
Андріївна
учениця 9 класу  

Харківської загальноосвітньої  
школи І-ІІІ ступенів № 153

Сєврюкова Вікторія  
Віталіївна

вихованка  
Станції юних техніків № 1

Абрашитов Рашид 
Ренатович

учень 9 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 127  
імені Г.К. Жукова

Іванова Олександра  
Олександрівна

учениця 11 класу  
Харківської спеціалізованої  
школи І-ІІІ ступенів № 162

Байєр Олександра  
Владиславівна

вихованка  
Центру дитячої та юнацької  

творчості № 2

Плахута Лілія 
Віталіївна
учениця 4 класу  

Харківської загальноосвітньої  
школи І-ІІІ ступенів № 130

Тюрін Станіслав 
Валерійович

вихованець  
Комплексної дитячо-юнацької 

спортивної школи № 5

Павленко Ліна 
Віталіївна
учениця 4 класу  

Харківської загальноосвітньої  
школи І-ІІІ ступенів № 7

Зіміч Станіслав 
Михайлович

учень 11 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 137

Каталов Ілля 
Євгенович

учень 8 класу  
Харківської приватної 

загальноосвітньої  
школи І-ІІІ ступенів  
«Початок мудрості»

Окунєв Олександр 
Миколайович

учень 5 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 10
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Шапіро Поліна  
Сергіївна

учениця 10 класу  
Харківської гімназії № 12

Тихоненко Аліса 
Вячеславівна

учениця 10 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 48

Овчарова Єсенія 
Дмитрівна

учениця 8 класу  
Харківської загальноосвітньої  

онлайн-школи І-ІІІ ступенів 
«АЛЬТЕРНАТИВА»

Мальцева Уляна  
Володимирівна

учениця 8 класу  
Харківської гімназії № 34

Різниченко Тетяна  
Андріївна
учениця 11 класу  

Харківської загальноосвітньої  
школи І-ІІІ ступенів № 53

Живанкова Аліса 
Ігорівна

учениця 12 класу  
Харківської вечірньої (змінної) 

школи № 3

Варава Єлизавета  
Сергіївна

учениця 11 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 35

Яненко Поліна  
Євгеніївна
учениця 11 класу  

Харківської спеціалізованої  
школи І-ІІІ ступенів № 66

Риков Владислав 
Дмитрович

вихованець  
Комплексної дитячо-юнацької 

спортивної школи № 9

Михаревич Євгеній  
Володимирович

учень 11 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 41

Рибак Вероніка 
Андріївна
учениця 4 класу  

Харківської загальноосвітньої  
школи І-ІІІ ступенів № 120

Шершень Вікторія 
Василівна

вихованка  
Центру дитячої та юнацької  

творчості № 7
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Бахмацький Богдан 
Сергійович

учень 10 класу  
Харківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 20

Маслова Аліса 
Сергіївна

учениця 11 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 68

Казаков Дмитро 
Олегович

учень 9 класу  
Харківської гімназії № 83

Барський Олег 
Михайлович

учень 10 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 44

Колесніченко Софія 
Віталіївна
учениця 10 класу  

Харківської спеціалізованої  
школи І-ІІІ ступенів № 77

Труфанов Нікіта 
Іванович
учень 10 класу  

Харківської загальноосвітньої  
школи I-III ступенів № 90

Плотніков Ілля 
Дмитрович

учень 9 класу  
Харківської гімназії № 46  
імені М.В. Ломоносова

Кочкіна Ксенія 
Олексіївна
учениця 10 класу  

Харківської загальноосвітньої  
школи І-ІІІ ступенів № 78

Цилюрик Марія 
Олександрівна

учениця 6 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи I-III ступенів № 91

Донцова Анна 
Олегівна

учениця 10 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 60

Липовий Богдан  
Олександрович

учень 10 класу  
Харківської гімназії № 82

Малишева Юлія 
Юріївна

учениця 8 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 94
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Широкова Аліна 
Андріївна
учениця 10 класу  

Харківської загальноосвітньої  
школи І-ІІІ ступенів № 95 

імені 299 Харківської  
стрілецької дивізії

Українець Юлія  
Максимівна

учениця 9 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 151

Агейонок Дмитро 
Олександрович

вихованець  
Станції юних техніків № 3

Переродова Анастасія  
Олександрівна

учениця 10 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 102

Грабець Олег 
Володимирович

учень 11 класу  
Харківського технічного  

ліцею № 173

Задорожний Даніл 
Віталійович

учень 10 класу  
Харківської приватної  
спеціалізованої школи  
«Харківський колегіум»

Дочия Анастасія 
Марківна
учениця 10 класу 

Харківського навчально-виховного 
комплексу № 112

Загоруйко Єва 
Євгеніївна
учениця 11 класу  

Харківської гімназії № 178  
«Освіта»

Разумова Діана 
Вадимівна

вихованка  
Центру дитячої та юнацької  

творчості № 4

Спесівцева Тетяна 
Георгіївна
учениця 10 класу  

Харківської спеціалізованої  
школи І-ІІІ ступенів № 114

Сніжко Софія 
Олегівна

вихованка  
Комплексної дитячо-юнацької  

спортивної школи № 6

Гріпіч Катерина 
Дмитрівна
учениця 10 класу  

Харківського приватного  
навчально-виховного комплексу 

«Ліцей Шаалавім»
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Щитова Єлизавета  
Андріївна
учениця 10 класу  

Харківської гімназії № 13

Скарбан Євгеній  
Михайлович

учень 9 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи ІІ-ІІІ ступенів № 69

Петренко Катерина 
Віталіївна
учениця 10 класу  

Харківської загальноосвітньої  
школи І-ІІІ ступенів № 126

Спузяк Михайло  
Романович

учень 11 класу  
Харківської спеціалізованої  

школи I-III ступенів № 18

Ігнатченко Катерина 
Олександрівна  

учениця 11 класу  
Харківської гімназії № 86

Хільковець Денис 
Васильович

учень 11 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 136  
імені Героя Радянського Союзу  

П.Д. Говоруненка

Решетняк Михайло  
Андрійович

учень 11 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 57

Цюпка Анастасія 
Романівна
учениця 11 класу  

Харківської спеціалізованої  
школи І-ІІІ ступенів № 87

Шевченко Дар’я 
Леонідівна 

учениця 11 класу  
Харківської гімназії № 152

Казанцева Ангеліна 
Олександрівна

учениця 7 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 67

Розсадіна Дар’я 
Максимівна

учениця 10 класу  
Харківської спеціалізованої 
школи I-III ступенів № 108

Маковецький 
Володимир 

Максимович 
учень 4 класу  

Харківської загальноосвітньої  
школи І ступеня № 171
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Матвійчук Тимофій 
Сергійович

учень 13 класу  
Харківської спеціальної  

вечірньої загальноосвітньої  
школи ІІ-ІІІ ступенів № 23

Краснощок Марія 
Борисівна

вихованка  
Центру дитячої та юнацької 

творчості № 5

Маковецький Роман 
Борисович

учень 9 класу  
Харківської спеціалізованої  

школи І-ІІІ ступенів № 29

Іващенко Денис 
Олегович 

вихованець  
Комплексної дитячо-юнацької 

спортивної школи № 8

Шляхова Альона 
Іванівна

вихованка  
Центру позашкільної освіти «Старт»

Наяр Олександр 
Олексійович

учень 5 класу  
Харківського навчально-виховного  

комплексу № 45  
«Академічна гімназія»

Луховицька Кіра  
Дмитрівна

учениця 4 класу  
Харківського приватного  

навчально-виховного комплексу 
«Центр розвитку дитини «Інтелект»

Лазарєва Єлизавета 
Василівна
учениця 11 класу  

Харківської гімназії № 6  
«Маріїнська гімназія»

Калашніков Олексій 
Сергійович

учень 10 класу  
Харківської гімназії № 47

Веселовська Наталія 

учениця 9 класу  
Харківського приватного  

спеціального загальноосвітнього  
навчально-виховного комплексу 

«Фенікс» 

Д’якова Анастасія 
Євгеніївна
учениця 6 класу  

Харківської загальноосвітньої  
школи І-ІІІ ступенів № 22

 

Нагорна Софія  
Костянтинівна

учениця 9 класу  
Харківської спеціалізованої  

школи І-ІІІ ступенів № 50
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Кошовий Максим 
Вячеславович

учень 9 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 105

Грушевський Костянтин 
Григорович

учень 8 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 117

Дяченко Світлана 
Юріївна

учениця 11 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 51

Подорожко Наталія 
Олександрівна 

учениця 9 класу  
Харківського нвчально-виховного 

комплексу № 106  імені В.О. Кисіля

Коротіна Лілія 
Костянтинівна

учениця 11 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 125

Жила Марія 
Георгіївна
учениця 11 класу  

Харківського ліцею № 89

Боровкова Марія 
Віталіївна
учениця 6 класу  

Харківської спеціалізованої  
школи І-ІІІ ступенів № 109

Мостицька Анна 
Андріївна
учениця 10 класу  

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 129

Жидкова Дар’я 
Василівна
учениця 10 класу  

Харківської спеціалізованої  
школи І-ІІІ ступенів № 99

Макарова Валерія 
Віталіївна
учениця 10 класу  

Харківської гімназії № 116

Прокопенко Єлизавета 
Олександрівна

учениця 8 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 131

Спіцин Всеволод 
Віталійович

учень 5 класу  
Харківської гімназії № 47
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Кудінова Анастасія 
Єгорівна

учениця 11 класу  
Харківської спеціалізованої  
школи І-ІІІ ступенів № 132

Черкашин Арсеній 
Дмитрович

учень 10 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 148

Просяник Дар’я 
Анатоліївна

учениця 9 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 159

Іванов Данило 
Віталійович

учень 6 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 135  
імені Героя Радянського Союзу  

К.Ф. Ольшанського

Шпак Маргарита 
Альбертівна

учениця 9 класу  
Харківського ліцею № 149

Ушаков Андрій 
Михайлович

учень 11 класу  
Харківської гімназії № 169

Гончарова Оксана 
Володимирівна

учениця 11 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи I-III ступенів № 146

Кіданов Артем 
Олександрович

учень 11 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 150

Сердюк Варвара 
Андріївна
учениця 4 класу  

Харківської загальноосвітньої  
школи І ступеня № 176

Бугаєва Анастасія 
Олексіївна

учениця 6 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 147

Репецька Світлана 
Вадимівна

учениця 9 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 154

Одарченко Зоя 
Дмитрівна

учениця 4 класу  
Харківського навчально-виховного  

комплексу № 179
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Роговенко Катерина 
Сергіївна
учениця 9 класу  

Харківської загальноосвітньої  
школи І-ІІІ ступенів «Ангстрем»

Підвальнюк Дар’я 
Костянтинівна

вихованка  
Комплексної дитячо-юнацької  

спортивної школи № 12

Хреннікова Марина 
Олександрівна

учениця 9 класу  
Харківського приватного  

навчально-виховного комплексу 
«Авторська школа Бойка»

Щербакова Анна 
Олексіївна

учениця 9 класу  
Харківського навчально-виховного  

комплексу «МИР»

Клименко Дмитро 
Валентинович

учень 11 класу  
Харківської вечірньої  

школи № 37

Назаркін Андрій 
Олександрович

вихованець  
Центру дитячої та юнацької  

творчості № 1

Петрова Єлизавета 
Андріївна

вихованка 
Комплексної дитячо-юнацької  

спортивної школи № 3

Зеленська Аліна 
Іванівна

учениця 5 класу  
Харківської загальноосвітньої  

школи-інтернату І-ІІ ступенів № 14

Мартиненко Анастасія 
Олександрівна

учениця 10 класу  
Харківського університетського ліцею

Зорін Михайло 
Михайлович

учень 11 класу  
Харківського фізико-математичного  

ліцею № 27

Юзікіс Аміна 
Бахтіярівна

вихованка  
Харківського дитячого  

будинку «Родина» 

Григор’єв Дмитро  
Денисович

вихованець 
Харківського Палацу  

дитячої та юнацької творчості



    Витяг із Положення про стипендію Харківського 
міського голови «Обдарованість» для дітей та молоді

Стипендія Харківського міського голови «Обдарованість» для дітей та молоді призначається  
з метою підтримки обдарованих дітей та молоді, створення умов для виховання інтелектуальної  
та творчої еліти міста. Вона спрямована на стимулювання дітей та молоді на досягнення високих 
результатів у навчанні, фізичній культурі та спорті, творчих здобутків у науково-дослідницькій діяльності, 
літературі та мистецтві.

Установлюються 60 стипендій для учнів і вихованців закладів загальної середньої та позашкільної 
освіти та 60 стипендій для студентів закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, які досягли особливих 
успіхів:

- у навчальній та науково-дослідницькій діяльності – стали переможцями міжнародних  
та всеукраїнських олімпіад, турнірів, конкурсу-захисту Малої академії наук України, конкурсу 
студентських наукових робіт, зробили винахід, мають публікації у наукових виданнях, брали участь  
у роботі престижних наукових конференцій, симпозіумів, науково-практичних семінарів, що проводяться 
на міжнародному та всеукраїнському рівнях;

- у літературі та мистецтві – стали переможцями та лауреатами міжнародних і всеукраїнських 
конкурсів, фестивалів, виставок, мають публікації власних творів;

- у спорті – стали переможцями та призерами міжнародних і всеукраїнських чемпіонатів, турнірів, 
змагань, що мають офіційний статус.

    Витяг із Положення про стипендію Харківської 
міської ради «Кращий учень закладу освіти»

Стипендія Харківської міської ради «Кращий учень закладу освіти» призначається з метою 
стимулювання інтелектуального, творчого та фізичного розвитку, забезпечення економічних  
і соціальних гарантій самореалізації особистості учнів і вихованців закладів загальної 
середньої та позашкільної освіти всіх типів і форм власності, підпорядкованих Департаменту 
освіти Харківської міської ради, управлінням освіти адміністрацій районів Харківської  
міської ради.

Призначення стипендії Харківської міської ради спрямоване на реалізацію права кожної дитини 
брати участь у науковому, культурному та спортивному житті суспільства, виховання свідомого 
громадянина – патріота України, що діє на основі національних та європейських цінностей, залучення 
підростаючого покоління до розкриття творчого потенціалу, формування інтелекту, духовності  
як ефективного засобу соціалізації дітей та підлітків.

Встановлюється 240 стипендій для учнів закладів загальної середньої освіти та вихованців закладів 
позашкільної освіти.

Основними критеріями відбору претендентів на нагородження стипендією Харківської міської 
ради «Кращий учень закладу освіти» є результативність їхньої навчальної, громадської діяльності, 
творчих чи спортивних досягнень та позитивна оцінка цієї діяльності колективами закладів освіти.
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