
Інформація про переможців міського конкурсу «Учень року – 2018» 

У номінації «Інтелектуал року»: 

1  Кравцов Артур 

стипендіат Президента України, багаторазовий переможець 

Всеукраїнських олімпіад та турнірів із математики, інформатики та 

фізики 

учень «Академічної гімназії» № 45 

Шевченківського району 

2 Слободянюк Денис 
стипендіат Президента України, багаторазовий переможець 

Всеукраїнських олімпіад та турнірів із математики та інформатики 

учень фізико-математичного  

ліцею № 27 

3 Щербак Олександр  
стипендіат Президента України, переможець Всеукраїнських конкурсів 

науково-дослідницьких робіт Малої академії наук із валеології 
учень ліцею № 107 Київського району 

4 Бакуменко Кристина 

дворазовий стипендіат міського голови «Обдарованість», багаторазовий 

переможець Всеукраїнських учнівських та Інтернет-олімпіад, турнірів 

із біології 

учениця гімназії № 46 імені Ломоносова 

Слобідського району 

5 Климова Анастасія 

багаторазовий переможець Всеукраїнських турнірів винахідників та 

раціоналізаторів, стипендіат міської ради «Кращий учень навчального 

закладу», учасниця всеукраїнських конференцій 

учениця загальноосвітньої школи № 168 

Індустріального району 

6 Кирилова Амілія 

володар золотої медалі на Міжнародному пекінському молодіжному 

конкурсі наукових винаходів, переможець Всеукраїнського конкурсу 

науково-дослідницьких робіт Малої академії наук із медицини, 

учасниця міжнародних наукових конференцій 

учениця спеціалізованої школи № 162 

Новобаварського району 

7 Жеваго Олександр 
переможець Всеукраинскої олімпіади з історії, 

 учасник міжнародних конференцій 

учень спеціалізованої школи № 18 

Холодногірського району 

 У номінації «Спортсмен року»: 

8 Уварова Вікторія 

майстер спорту міжнародного класу з підводного спорту,  

багаторазова чемпіонка світу та України, володарка Кубків світу та 

Європи, рекордсменка України, стипендіат Харківського міського 

голови «Обдарованість» 

учениця навчально-виховного  

комплексу № 8 Московського району 

9 Попова Дар’я 

майстер спорту з фігурного катання, член національної та олімпійської 

збірної України, призер міжнародних змагань, неодноразова чемпіонка 

України, стипендіат Харківського міського голови «Обдарованість» 

учениця загальноосвітньої школи № 5 

Київського району 



10 Зеленцова Анастасія 

майстер спорту, член національної збірної України з фехтування  

на шпагах, володар 38 нагород міжнародних змагань, багаторазова 

чемпіонка України,  стипендіат Харківського міського голови 

«Обдарованість» 

учениця спеціалізованої школи № 109 

Шевченківського району 

11 Леонов Єгор 

майстер спорту з універсального бою, кандидат у майстри спорту  

з самбо, член національної збірної, багаторазовий чемпіон України, 

переможець міжнародних турнірів 

учень спеціалізованої школи № 119  

Індустріального району 

12  Біас Сніжана 
кандидат у майстри спорту з художньої гімнастики,  

володар нагород міжнародних і всеукраїнських турнірів 

учениця гімназії № 12  

Основ’янського району 

13 Богатиренко Оксана 
кандидат у майстри спорту України з кікбоксингу,  

багаторазова чемпіонка України та володар Кубків України 

учениця загальноосвітньої школи № 151 

Слобідського району 

У номінації «Лідер року»: 

14 Гукова Анна 

голова міської організації учнівського самоврядування,  

член Молодіжної ради, переможець конкурсів «Кращий волонтер року» 

та «Якби мером був я», ініціатор і координатор волонтерських та 

екологічних проектів 

учениця гімназії № 14  

Немишлянського району 

15 
Пушкарська 

Анастасія 

голова редакційної колегії «Голос миротворця»,  

лідер волонтерського руху, ініціатор міських проектів,  

лауреат міжнародних та всеукраїнських вокальних конкурсів  

учениця гімназії № 39  

Новобаварського району 

16 Колмик Дарина 

голова центру демократичної культури міської організації учнівського 

самоврядування, переможець міського конкурсу «Якби мером був я», 

ініціатор та координатор міських акцій 

учениця гімназії № 47  

Шевченківського району 

  



У номінації «Творча особистість року»: 

17 Дячков Володимир 

переможець міжнародних, всеукраїнських та регіональних вокальних 

конкурсів та фестивалів, учасник фінального відбору конкурсу  

«Х-фактор» 

учень гімназії № 83  

Слобідського району 

18 Криворучко Максим 
багаторазовий володар першості Європи зі street дисциплін,  

чемпіон України із сучасних танців 

учень спеціалізованої школи № 155 

Індустріального району 

19 Нікулін Микита 

переможець міжнародних та національних змагань  

зі спортивних бальних танців, член світової федерації  

танцювального спорту 

учень спеціалізованої школи № 132 

Шевченківського району 

20 Островерхова Софія 

лауреат міжнародних конкурсів дитячого малюнку в Португалії, 

Туреччині, Польщі, Франції, Японії та Китаї, ілюстратор книг 

українських письменників 

учениця спеціалізованої школи № 133 

«Ліцей мистецтв» Київського району    

 


