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Харківська міська рада

Шановні друзі!

Щиро вітаємо вас із почесним званням стипендіатів Харківського 
міського голови та Харківської міської ради.

Своїми досягненнями в науці, спорті, творчості, громадському житті 
ви примножуєте славу Харкова, міста широких можливостей для молоді, 
у якому плекають та зрощують таланти, цінують унікальність, 
надихають на успішну кар’єру.

Наша команда цілеспрямовано та системно робитиме все, щоб ваші 
мрії та амбітні плани були реалізовані в Харкові, щоб ваш інтелекту-
альний, творчий, спортивний потенціал примножувався, а серця 
билися в унісон з темпом розвитку рідного міста.

Харків потребує вашої енергії та таланту.
Ми віримо в кожного з вас, бажаємо впевнено йти до омріяних цілей!
Ви − окраса рідного міста!  Ви − гордість Харкова та України!



 

 
 

Ñòèïåíäіàòè Õàðêіâñüêîãî ìіñüêîãî ãîëîâè
«ÎÁÄÀÐÎÂÀÍІÑÒÜ»

2020/2021 ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÉ Ð²Ê
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Пилаєв Ігор 
Ігорович

учень 10 класу Харківського фізико-
математичного ліцею № 27

Володар срібних медалей 
Європейської олімпіади з 

інформатики, Іранської олімпіади з 
геометрії, Міжнародної математичної 

олімпіади в Румунії. Переможець 
IІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з математики, фізики, 
інформатики (І місце), Інтернет-

олімпіади з математики (ІІІ місце), 
Всеукраїнської онлайн-олімпіади 

юних математиків (І місце)

Вороной Андрій 
Станіславович

учень 11 класу Харківського 
навчально-виховного комплексу

 № 45 «Академічна гімназія»
 

Переможець міського конкурсу 
«Учень року – 2020» у номінації 

«Інтелектуал», ІІІ етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з інформатики 

(І місце), Першої дистанційної 
Всеукраїнської олімпіади 

з програмування (ІІ місце), 
Всеукраїнського турніру юних 

інформатиків (диплом ІІ ступеня)

Золотарьов Климентій  
Дмитрович

учень 11 класу Харківського фізико-
математичного ліцею № 27 

Володар срібної медалі Міжнародної 
математичної олімпіади в Румунії, 

бронзової медалі Іранської олімпіади 
з геометрії, переможець міського 
конкурсу «Учень року – 2020» у 

номінації «Інтелектуал», IІІ етапу 
Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з математики (І місце), Інтернет-
олімпіади з математики (ІІ місце), 

Всеукраїнської онлайн-олімпіади юних 
математиків (І місце)

Денисков Святослав 
Ігорович

учень 10 класу Харківського фізико-
математичного ліцею № 27 

Переможець IІІ етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з математики, 

фізики (І місце), Інтернет-олімпіади з 
математики (ІІ місце), Всеукраїнської 
онлайн-олімпіади юних математиків 

(І місце), Всеукраїнського турніру 
юних математиків (диплом І ступеня)

Шкірко Ілля 
Юзефович

учень 11 класу Харківського фізико-
математичного ліцею № 27

Переможець Міжнародного турніру 
юних фізиків (диплом ІІ ступеня), 

Всеукраїнського турніру юних 
математиків (диплом І ступеня), 
володар срібної медалі Іранської 

олімпіади з геометрії 

Берест Поліна 
Володимирівна

учениця 11 класу Харківської 
загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 126 

Переможець міського конкурсу 
«Учень року – 2020» у номінації 

«Інтелектуал», ІІІ етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад 
з української мови та літератури, з 

російської мови та літератури
 (І місце), учасник міжнародних 

проєктів

Батозський 
Владислав 

Максимович
учень 11 класу Харківської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 
№ 162

Переможець міського конкурсу 
«Учень року – 2020» у номінації 

«Інтелектуал», ІІІ етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з німецької мови 

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

дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН України (секція «Німецька 

мова», диплом І ступеня)

Коваленко 
Олександр 

Олександрович
учень 11 класу Харківської 

спеціалізованої школи
 ІІ-ІІІ ступенів № 3 

Переможець міського конкурсу 
«Учень року – 2020» у номінації 

«Інтелектуал», ІІІ етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з англійської 

мови, ІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН України (секція «Англійська 

мова», диплом І ступеня) 

Ñòèïåíäіàòè Õàðêіâñüêîãî ìіñüêîãî ãîëîâè
«ÎÁÄÀÐÎÂÀÍІÑÒÜ»

2020/2021 ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÉ Ð²Ê
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Сараєв Артем 
Віталійович

учень 11 класу Харківського фізико-
математичного ліцею № 27 

Переможець IІІ етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з астрономії, 

фізики (І місце), Відкритої 
фізико-математичної олімпіади 
Рішельєвського ліцею (І місце), 

Всеукраїнського турніру юних фізиків 
(диплом IІ ступеня)

Дроздова Ксенія 
Олексіївна

учениця 9 класу Харківського фізико-
математичного ліцею № 27 

Володар срібної медалі Іранської 
олімпіади з геометрії, переможець 
IІІ етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з фізики (І місце), 
Всеукраїнської онлайн-олімпіади 

юних математиків (ІІ місце), турніру 
математичних боїв «Kharkiv masters» 

(диплом І ступеня)

Коваль Георгій 
Андрійович 

учень 10 класу Харківського фізико-
математичного ліцею № 27 

Переможець IІІ етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з математики, 
інформатики (ІІ місце), Інтернет-
олімпіади з математики (І місце), 
Всеукраїнської онлайн-олімпіади 

юних математиків (ІІ місце), Першої 
дистанційної Всеукраїнської олімпіади з 

програмування 
(ІІІ місце), Всеукраїнського турніру юних 

інформатиків (диплом ІІІ ступеня)

Проценко Катерина 
Максимівна

учениця 11 класу 
Харківської гімназії № 47 

Переможець IІІ етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з біології 

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

дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН України (секція «Охорона 

довкілля та раціональне 
природокористування», 

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

Мотилець Михайло 
Андрійович 

учень 11 класу Харківського фізико-
математичного ліцею № 27 

Переможець IІІ етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з фізики, 
астрономії (І місце), Відкритої 

фізико-математичної олімпіади 
Рішельєвського ліцею (І місце), 

Всеукраїнського турніру юних фізиків 
(диплом IІ ступеня) 

Пашковський Вадим 
Олександрович

учень 10 класу Харківського фізико-
математичного ліцею № 27 

Переможець IІІ етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з математики 

(І місце), Інтернет-олімпіади з 
математики (ІІІ місце), Всеукраїнської 
онлайн-олімпіади юних математиків 

(ІІ місце)

Палант Едуард 
Олександрович
учень 9 класу Харківського 

фізико-математичного ліцею № 27 

Переможець IІІ етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з фізики, хімії 

(І місце), Всеукраїнської дистанційної 
олімпіади з хімії для учнів 8-9-х класів 

(ІІ місце)

Піковець Артем 
Володимирович

учень 10 класу Харківського фізико-
математичного ліцею № 27 

Володар срібної медалі Іранської 
олімпіади з геометрії, переможець 
IІІ етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з інформатики (І місце), 
Всеукраїнської онлайн-олімпіади 

юних математиків (ІІІ місце), турніру 
математичних боїв «Kharkiv masters» 

(диплом ІІ ступеня)
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Пивоварова Анна 
Володимирівна

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

Переможець III етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з біології, 

французької мови (І місце), хімії (ІІІ 
місце)

Хорошко Ілля 
Олександрович
учень 11 класу Харківського 

ліцею № 161 «Імпульс»

Срібний призер Міжнародного 
турніру юних фізиків, переможець 
ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з фізики (І місце), ІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН України (секція 

«Теоретична фізика», диплом
 І ступеня), Всеукраїнського турніру 

юних фізиків (диплом І ступеня)

Урбатіс Оскар 
Казимирович

учень 10 класу Харківського навчально-
виховного комплексу № 45 «Академічна 

гімназія»

Переможець ІІІ етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з економіки, 

правознавства (І місце) 

Талебзадех Евеліна 
Хадіївна

учениця 11 класу Харківського 
навчально-виховного комплексу 

№ 45 «Академічна гімназія»

Переможець ІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН України (секція французької 
мови, диплом І ступеня), ІІІ етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
французької мови (ІІ місце)

Горішня Катерина 
Олексіївна
учениця 10 класу 

Харківського ліцею № 149 

Переможець ІІІ етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з географії 
(І місце), економіки (ІІ місце), 

ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН України (секція 
«Географія і ландшафтознавство», 

диплом І ступеня)

Логвінова Вікторія 
Владиславівна

учениця 11 класу 
Харківської гімназії № 39

Переможець міського конкурсу 
«Учень року – 2020» у номінації 

«Лідер», учасник міжнародних та 
всеукраїнських проєктів «Школа 

миру», «Клуб Особистостей», 
організатор проведення акцій 
Марафону унікальних справ 

Харківської міської організації 
учнівського самоврядування

Сдобнов Артем 
Дмитрович

учень 11 класу Харківського фізико-
математичного ліцею № 27 

Переможець IІІ етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з математики, 

інформатики (І місце), Всеукраїнської 
онлайн-олімпіади юних математиків 

(І місце), Всеукраїнського турніру 
юних математиків (диплом І ступеня), 

турніру математичних боїв «Kharkiv 
masters» (диплом ІІ ступеня)

Булуй Дар’я 
Олександрівна

учениця 9 класу Харківської
 гімназії № 6 «Маріїнська гімназія»

Переможець Міжнародного мовно-
літературного конкурсу учнівської 

та студентської молоді імені 
Тараса Шевченка (І місце), ІІІ етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
української мови та літератури 

(І місце)
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Уразовський Артем 
Владиславович

учень 11 класу Харківського фізико-
математичного ліцею № 27 

Переможець IІІ етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з математики, 

інформатики (ІІ місце), фізики 
(ІІІ місце), Інтернет-олімпіади з 

математики (І місце), Всеукраїнської 
онлайн-олімпіади юних математиків 

(ІІІ місце), Всеукраїнського турніру 
юних математиків (диплом І ступеня), 

турніру математичних боїв «Kharkiv 
masters» (диплом ІІ ступеня)

Зінов’єв Денис 
Валерійович

учень 11 класу Харківського 
навчально-виховного комплексу 

№ 45 «Академічна гімназія»

Переможець ІІІ етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з інформатики 

(І місце), ІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-
членів МАН України (секція 

«Інформаційно-телекомунікаційні 
системи та технології», ІІІ місце), 
Першої дистанційної олімпіади 

з програмування (ІІІ місце), 
Всеукраїнського турніру юних 

інформатиків (диплом ІІ ступеня)

Човпан Ігор 
Сергійович

учень 11 класу Харківського навчально-
виховного комплексу № 45 «Академічна 

гімназія»

Переможець ІІІ етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з інформатики 

(І місце), першої дистанційної 
Всеукраїнської олімпіади 

з програмування (ІІ місце), 
Всеукраїнського турніру юних 

інформатиків (диплом ІІ ступеня), 
має патент на корисну модель 

мультифункціонального апаратно-
програмного комплексу

Рижов Олег 
Сергійович

учень 11 класу Харківського фізико-
математичного ліцею № 27 

Переможець IІІ етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з астрономії 

(І місце), фізики (ІІ місце), 
Всеукраїнської студентської олімпіади 

з астрономії та астрофізики (ІІІ 
місце), Всеукраїнського турніру 

астрономічних боїв 
(диплом І ступеня)

Волков Владислав 
Юрійович

учень 10 класу 
Харківської гімназії № 47

Переможець IІІ етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з хімії 

(І місце), Всеукраїнської дистанційної 
олімпіади з хімії (І місце), 

Всеукраїнського учнівського турніру 
юних хіміків (диплом ІІІ ступеня)

Гассєєв Вадим 
Семенович

учень 10 класу Харківського 
фізико-математичного ліцею № 27

Переможець IІІ етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з інформатики

 (І місце), математики, фізики
 (ІІ місце), Всеукраїнської онлайн-

олімпіади юних математиків
 (ІІІ місце), Всеукраїнського турніру 

юних інформатиків (диплом ІІІ 
ступеня)

Сидоренко Дар’я 
Олександрівна

учениця 11 класу 
Харківського ліцею № 149 

Переможець ІІІ етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з економіки, 

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

науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН України (секція 
«Географія і ландшафтознавство», 

диплом ІІІ ступеня), Всеукраїнського 
турніру юних економістів (ІІ місце)

Фурманова Софія 
Юріївна

учениця 10 класу Харківського ліцею 
№ 161 «Імпульс»

Переможець ІІІ етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з української 

мови та літератури (І місце), 
Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка 
(диплом ІІІ ступеня)
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Павлюк Олексій 
Вікторович

учень 11 класу Харківської гімназії 
№ 6 «Маріїнська гімназія»

Переможець ІІІ етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з правознавства 

(І місце), Всеукраїнського турніру 
юних правознавців (диплом І ступеня)

Воронцова Марія 
Сергіївна

учениця 11 класу
Харківської гімназії № 116 

Переможець ІІІ етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з біології 

(І місце), Всеукраїнського турніру 
юних біологів (диплом ІІ ступеня), 

хіміко-біологічного турніру
 імені І.І. Мечникова (І місце)

Гамов Олексій 
Андрійович

учень 9 класу Харківського навчально-
виховного комплексу № 45 

«Академічна гімназія» 

Переможець ІІІ етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з фізики (І місце), 
інформатики, математики (ІІІ місце), 

ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН України (секція 
«Теоретична фізика», диплом І ступеня), 

Всеукраїнського турніру юних фізиків 
(диплом ІІІ ступеня)

Сурмило Станіслав 
Сергійович

учень 9 класу Харківського фізико-
математичного ліцею № 27 

Переможець IІІ етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з математики 

(І місце), Всеукраїнської онлайн-
олімпіади юних математиків (І місце), 

турніру математичних боїв «Kharkiv 
masters» (диплом І ступеня)

Гуляєв Єгор 
Євгенійович

учень 11 класу Харківської 
гімназії № 47 

Переможець ІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН України (секція «Науково-

технічна творчість та винахідництво», 
диплом І ступеня), Всеукраїнського 

турніру юних винахідників і 
раціоналізаторів (диплом І ступеня)

Данг Мінь Конг

учень 9 класу Харківського фізико-
математичного ліцею № 27 

Переможець IІІ етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з математики 

(І місце), Всеукраїнської онлайн-
олімпіади юних математиків (І місце), 

турніру математичних боїв «Kharkiv 
masters» (диплом І ступеня)

Радченко Олександр 
Володимирович
учень 10 класу Харківського 
університетського ліцею 

Переможець ІІІ етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з німецької мови 

(І місце), хімії (ІІ місце), фізики (ІІІ 
місце), учасник міжнародних проектів

Захаров Дмитро 
Олегович

учень 11 класу Харківського фізико-
математичного ліцею № 27 

Переможець IІІ етапу Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з фізики (І місце), 

інформатики, астрономії (ІІ місце), 
Всеукраїнського турніру юних фізиків 

(диплом IІ ступеня)
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Грушко Анастасія 
Олександрівна

учениця 9 класу Дитячої музичної 
школи №13 імені М.Т. Коляди 

Лауреатка І ступеня міжнародних 
фестивалів в Італії, США, 

Великобританії, Чехії, Польщі, 
міжнародних конкурсів юних 

піаністів «Шопенiвська весна», «Карл 
Бехштейн», «Співограй», онлайн-
конкурсу «Lviv Kawai Quarantine»

Крицька Ніка 
Дмитрівна

учениця 5 класу Дитячої музичної 
школи № 14

Володарка Гран-прі та лауреатка 
І ступеня міжнародних та 

всеукраїнських конкурсів мистецтв 
«Харківські зорі», «Зимове сяйво», 

«Осінні мелодії», онлайн фестивалів-
конкурсів «Grandfest», «May Music 

Fest», «Біла ластівка», «Країна – 
Art-Fest»

Компанієць Ріна 
Володимирівна

учениця 11 класу Харківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 138

Переможець міського конкурсу «Учень 
року – 2020» у номінації «Творча 
особистість», лауреатка І ступеня 
міжнародних та всеукраїнських 

багатожанрових фестивалів-конкурсів 
«Країна мрій», «Світ талантів», «Prague 

stars», фіналістка конкурсу «Global 
talent» (м. Київ)

Калашніков Борис 
Олегович

учень 8 класу Харківської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

№ 99

Переможець (І місце) у номінації 
«Художнє слово» міжнародних 
фестивалів-конкурсів творчості 

«Soloviov ART», «Морська фантазія», 
«ProFest» (м. Київ), Всеукраїнського 
театрального конкурсу імені Марка 

Ентіна «Лимонад»

Раков Михайло 
Олексійович

учень 6 класу Харківського 
приватного навчально-виховного 

комплексу «Гімназія ОЧАГ» 

Володар Гран-прі та лауреат І ступеня 
міжнародних фестивалів-конкурсів 

імені Аліріо Діоса (Італія), імені 
Сігітаса Шилінкаса (Литва), «Ренесанс 

гітари – 2020» (Білорусь), гітарного 
конкурсу (Німеччина), всеукраїнських 

конкурсів виконавців на класичній 
гітарі

Ковалевський Єлисей 
Сергійович

учень 7 класу Дитячої музичної 
школи № 12 імені К.І. Шульженко

Лауреат І ступеня міжнародних 
фестивалів виконавського мистецтва 

«Gold Europe World Stars» (Чехія), 
«Артцентр талантів», «Золота 
ліра», інтернет-конкурсу «Digi-

Talenty Lato» (Польща), конкурсу 
естрадно-джазового виконавства та 

імпровізації 

Бессонова Віталіна 
Віталіївна

учениця 3 класу Дитячої музичної 
школи № 3 імені М.В. Кармінського 

Переможець (І та ІІ місце) 
міжнародних фестивалів-конкурсів 
вокального та музичного мистецтва 
«Таланти-України», «Парад зірок», 

«Мистецтво без обмежень», 
«Fortissimo»,  «Зимове сяйво», «Vivat, 

musica!», «Україна єднає світ»

Ігнатьєва Ксенія 
Дмитрівна

учениця 6 класу Дитячої школи 
мистецтв № 3

Лауреатка міжнародних та 
всеукраїнських фестивалів мистецтв 
«Aqua Fest» (Болгарія), «Sunflower 

fest – Парад зірок», «Золотий Олімп», 
«Україна збирає друзів», «Таланти 
Хортиці», фестивалю фольклору та 
інструментальної музики «Золота 

скарбничка»
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Харченко Поліна 
Сергіївна

вихованка Центру дитячої та 
юнацької творчості № 5 

Володарка Гран-прі та лауреатка
 І ступеня міжнародних фестивалів-

конкурсів «Grand Music Fest», «Парад 
зірок», «Tradition to Art», «Співограй», 
«Запали свою зірку», конкурсу «Вінок 

Слобожанщини», благодійного 
дитячого фестивалю «Чорноморські 

ігри»

Золотар Тимур 
Денисович

вихованець Комплексної дитячо-
юнацької спортивної школи № 4 

Переможець чемпіонату світу з 
бразильських шашок (Туреччина), 
срібний призер чемпіонату світу 
з шашок-64, чемпіонату Європи з 

шашок-100, чемпіон України, член 
національної збірної команди України

Шепелєв Ярослав 
Олександрович

учень 3 класу Дитячої школи 
мистецтв № 6

Лауреат І та ІІ ступенів міжнародних 
фестивалів-конкурсів музики і 
академічного вокалу «Золотий 
Зорепад», «Grand Music Fest», 

онлайн-конкурсу «Чарівні фантазії», 
Всеукраїнського конкурсу сучасного 

музичного мистецтва «Харківські зорі» у 
номінаціях «Фортепіано» та «Естрадний 

вокал»

Мусієнко Катерина 
Максимівна

вихованка Палацу дитячої та 
юнацької творчості «ІСТОК» 

Переможець чемпіонату світу з 
шашок-64 серед юнаків та дівчат 

(Болгарія), чемпіонату Європи 
з шашок-100 (Польща), срібний 

призер чемпіонату Світу серед дівчат 
(Туреччина), бронзовий призер                                                                                                                                           

 Кубка світу (Італія), чемпіон України з 
шашок-100

Столяренко Марія 
Євгеніївна

учениця 11 класу Харківської 
спеціалізованої школи з поглибленим 
вивченням окремих предметів № 133 

«Ліцей мистецтв» 

Майстер спорту України з бадмінтону. 
Переможець міського конкурсу 
«Учень року – 2020» у номінації 

«Спортсмен», міжнародних 
спортивних змагань у Швейцарії, 
Чехії, Швеції, чемпіонату України 
серед юніорів, бронзовий призер 

чемпіонату Європи (Польща)

Чернявська Анна 
Олегівна

вихованка Міської спеціалізованої 
дитячо-юнацької спортивної школи 

олімпійського резерву 

Кандидат у майстри спорту України з 
фігурного катання на ковзанах, член 

збірної команди України. 
Призерка міжнародних змагань 
у Польщі, Німеччині, Італії, Чехії, 

юнацьких зимових Олімпійських ігор 
(Швейцарія), переможець чемпіонату 

України серед юнаків

Шамрай Олександра 
Денисівна

учениця 11 класу Харківської гімназії 
№ 43 

Майстер спорту України з 
акробатичного рок-н-ролу, 

член збірної команди України. 
Переможець міського конкурсу 
«Учень року – 2020» у номінації 

«Спортсмен», чемпіонка України, 
срібна та бронзова призерка кубків 

світу (Польща, Хорватія)

Репецька Світлана 
Вадимівна 

вихованка Міської спеціалізованої 
дитячо-юнацької спортивної школи 

олімпійського резерву 

Майстер спорту України з шорт-
треку, член збірної команди України. 

Переможець Кубка світу (Чехія), 
чемпіонату України зі швидкісного 

бігу на роликових ковзанах, 
бронзовий призер Кубка Європи 

(Словаччина)
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Філіпас Сергій 
Владиславович

учень 7 класу Спеціалізованої 
економіко-правової школи І-ІІІ 

ступенів з поглибленим вивченням 
іноземної мови приватного вищого 

навчального закладу Харківський 
гуманітарний університет 

«Народна українська академія»

Майстер спорту України. Срібний 
призер Кубку світу з акробатичного 

рок-н-ролу (Польща), учасник 
міжнародних змагань (Хорватія), 

переможець чемпіонатів та кубків 
України 

Шраменко Владислав 
Олександрович

студент Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна

Переможець Міжнародного 
та Всеукраїнських конкурсів 

студентських наукових робіт за 
напрямом «Транспортні технології» 
(І та ІІ місця), учасник Міжнародної 

олімпіади з програмування, науково-
технічної конференції «Інтелектуальні 

транспортні технології»

Філіпас Софія 
Владиславівна

учениця 9 класу Спеціалізованої 
економіко-правової школи І-ІІІ ступенів 

з поглибленим вивченням іноземної 
мови приватного вищого навчального 

закладу Харківський гуманітарний 
університет «Народна українська 

академія»

Майстер спорту України. Срібна 
призерка Кубку світу з акробатичного 

рок-н-ролу (Польща), учасниця 
міжнародних змагань (Хорватія), 

переможець чемпіонатів та кубків 
України

Мічурін Ігор 
Євгенович

випускник Харківської гімназії № 55, 
студент Харківського національного 

університету радіоелектроніки

Переможець міського конкурсу 
«Учень року – 2020» у номінації 

«Інтелектуал», ІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН України (секція 

«Мультимедійні системи, навчальні 
та ігрові програми», І місце), ІІІ етапу 
Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з економіки (І місце), Всеукраїнських 
турнірів 

Черняєв Тихон 
Сергійович

вихованець Комплексної дитячо-
юнацької спортивної школи № 4 

Харківської міської ради

Кандидат у майстри спорту України з 
шахів, рекордсмен України. Срібний 

призер чемпіонату світу серед 
юнаків (Білорусь), переможець 

міжнародного онлайн-турніру з бліцу 
(Азербайджан), чемпіонату України 

серед юніорів

Демиденко Ілья 
Владиславович

випускник Харківського технічного 
ліцею № 173, студент Харківського 
національного університету імені 

В.Н. Каразіна

Переможець міського 
конкурсу «Учень року – 2020» 
у номінації «Інтелектуал», ІІ 

етапу Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів МАН України 
(секція «Технологічні процеси та 

перспективні технології», диплом І 
ступеня),  Всеукраїнського конкурсу 

«ТЕХНО Україна» (І місце)

Теплухіна Софія 
Романівна

вихованка Міської комплексної 
дитячо-юнацької спортивної школи

Кандидат у майстри спорту України зі 
стрибків на батуті, член національної 

збірної команди України. 
Переможець міжнародних турнірів 

зі стрибків на акробатичній доріжці в 
Польщі, Іспанії, призерка чемпіонату 

та Кубка України

Тихоненко Аліса 
Вячеславівна
випускниця Харківської 

загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 48, студентка 

Національного юридичного 
університету імені Ярослава 

Мудрого

Переможець міського конкурсу 
«Учень року – 2020» у номінації 

«Інтелектуал», ІІІ етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад 
з історії, географії (І місце), ІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН України (секція 

«Історичне краєзнавство», 
диплом І ступеня)
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Ліпіна Ельвіра 
Рамізівна

студентка Харківського 
національного університету 
будівництва та архітектури 

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціальностей «Будівництво 
та цивільна інженерія» (диплом ІІ 

ступеня), «Автомобільний транспорт» 
(диплом ІІІ ступеня), учасниця 

Міжнародного конкурсу студентських 
науково-дослідницьких робіт, 

міжнародних науково-технічних 
конференцій

Гончарова Анна 
Сергіївна

студентка Харківського 
національного університету 
будівництва та архітектури

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт 

зі спеціалізації «Підприємництво» 
(І місце), учасниця міжнародних та 
всеукраїнських науково-практичних  

конференцій студентів і молодих 
вчених

Расторгуєва Наталія 
Олегівна

курсантка Харківського національного 
університету внутрішніх справ

Переможець Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Теорія та історія держави 
і права, історія політичних і правових 
вчень, філософія права» (диплом ІІІ 
ступеня), Міжнародного конкурсу 

ораторської майстерності, учасниця 
міжнародних науково-практичних 

конференцій та юридичних форумів

Янченко Дмитро 
Олександрович

випускник Харківської спеціалізованої 
школи I-III ступенів № 80, студент 

Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна

Переможець ІІІ етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з географії 

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

дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН України (секція «Гідрологія», 
диплом І ступеня), Всеукраїнського 

турніру юних географів (ІІІ місце)

Чорноморд Євгенія 
Євгеніївна

студентка Харківського 
національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця

Учасниця Міжнародної олімпіади 
знавців англійської мови, 

міжнародних та всеукраїнських  
науково-практичних конференцій 

молодих науковців та студентів 
(м. Полтава, Дніпро, Львів,  

Переяслав, Київ)

Щука Михайло 
Михайлович

студент Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна

Переможець Міжнародного турніру 
природничих наук та наукових 
перспектив «Sciteen», учасник 

міжнародних наукових конференцій, 
з’їзду Українського біофізичного 

товариства, автор наукових публікацій

Кривущенко 
Олександр 

Олександрович
студент Харківського національного 
технічного університету сільського 

господарства імені Петра Василенка

Переможець Міжнародного 
та Всеукраїнського конкурсів 

студентських наукових робіт за 
напрямом «Транспортні технології» 
(I та ІІ місце), учасник міжнародної 
студентської науково-практичної 

конференції

Лифенко Сергій 
Едуардович

студент Харківського національного 
університету міського господарства 

імені О.М. Бекетова

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціальності «Транспортні 
системи» (І місце), учасник 

Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Транспортні технології 

та безпека дорожнього руху», 
міжнародного конгресу «EAEC 2019» 

(Білорусь)
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Тимченко Дар’я 
Дмитрівна

студентка Харківського 
національного університету 
будівництва та архітектури

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціальності «Архітектура та 
містобудування» (ІІ місце), учасник 

міжнародних та всеукраїнських 
конференцій з теорії та історії 

архітектури

Матвейшин Дмитро 
Вікторович

випускник Харківського навчально-
виховного комплексу № 45 

«Академічна гімназія», 
студент Національного технічного 

університету «Харківський 
політехнічний інститут»

Переможець ІІІ етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з інформатики 

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

дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН України (секція «Інформаційні 

системи, бази даних та системи 
штучного інтелекту», диплом І 

ступеня), І дистанційної олімпіади 
з програмування (ІІІ місце), 

Всеукраїнських турнірів

Кудрявцев Дмитро 
Юрійович

випускник Харківської гімназії № 55, 
студент Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна

Переможець ІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН України (секція «Інформаційно-

телекомунікаційні системи та 
технології», диплом І ступеня), ІІІ етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 
з інформаційних технологій (І місце), 
інформатики (ІІ місце), математики 

(ІІ місце)

Катвалян Володимир 
Арменович

випускник Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 73, студент 

Національного юридичного 
університету імені Ярослава 

Мудрого

Переможець міського конкурсу 
«Учень року – 2020» у номінації 

«Лідер», учасник Всеукраїнського 
проекту «Мережа шкіл миру», 

переможець конкурсу учнівських 
проектів Школи розвитку «Освітня 

платформа «Шкільний омбудсмен» 

Анохін Дмитро 
Олегович

випускник Харківської гімназії № 47, 
студент Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна

Переможець IІІ етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з хімії (І місце), 

І дистанційної Всеукраїнської 
хімічної олімпіади (І місце), 

Інтернет-олімпіади з хімії (І місце), 
Всеукраїнського турніру юних хіміків 

(диплом ІІІ ступеня)

Медведєва Діана 
Олександрівна
курсантка  Національного 

університету цивільного захисту 
України

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціальності «Цивільний 
захист» (диплом ІІ ступеня), І етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади 
з фізики, учасниця міжнародних 

науково-практичних конференцій 
молодих вчених, онлайн-конференції 

(Іспанія)

Авдієнко Ірина 
Андріївна

студентка Харківського 
національного університету 
будівництва та архітектури

Переможець Міжнародного конкурсу 
студентських науково-дослідницьких 

робіт (ІІ місце), Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт 
з галузі знань «Техногенна безпека» 

(диплом ІІ ступеня), учасниця 
міжнародних конференцій молодих 

вчених

Лазуренко Ілля 
Олександрович

випускник Харківського фізико-
математичного ліцею № 27, 

студент Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна

Переможець IІІ етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з математики 

(І місце), Інтернет-олімпіади з 
математики (диплом ІІІ ступеня), 
Всеукраїнської онлайн-олімпіади 

юних математиків (І місце), 
Міжнародної математичної олімпіади 

в Румунії
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Гунько Михайло 
Андрiйович

студент Харківського національного 
університету радіоелектроніки

Учасник Міжнародного молодіжного 
форуму «Радіоелектроніка та молодь 
у ХХІ столітті», міжнародних науково-
технічних та інтернет–конференцій, 

член міжнародної організації 
інженерів у галузі електротехніки, 

радіоелектроніки та радіоелектронної 
промисловості IEEE

Тимошенко Ірина 
Сергіївна

студентка Національного 
технічного університету 

«Харківський політехнічний 
інститут»

Переможець (І місце) Міжнародного 
конкурсу студентів інженерних 

спеціальностей ICAMES (Туреччина), 
учасниця міжнародних та 

всеукраїнських науково- технічних 
конференцій

Курганський Іван 
Станіславович

курсант Національної академії 
Національної гвардії України

Переможець Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з галузі 

знань «Цивільний захист» 
(диплом I ступеня)

Макарова Валерія 
Віталіївна

випускниця Харківської гімназії 
№ 116, студентка  Харківського 

національного медичного 
університету

Переможець ІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН України (секція «Ветеринарія та 
зоотехнія», І місце), Всеукраїнського 

турніру юних біологів (диплом ІІ 
ступеня)

Степаненко 
Владислав 
Віталійович

курсант Харківського національного 
університету внутрішніх справ

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт 

зі спеціальністі «Адміністративне 
право і процес; фінансове право; 
інформаційне право» (ІІІ місце), 
Національного конкурсу творчих 

робіт «Шлях становлення української 
державності» (диплом ІІ ступеня), 
учасник міжнародної конференції 
«Scientific Achievements of Modern 

Society» (Велика Британія)

Гусенко Крістіна 
Вікторівна

студентка Харківського 
національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди

Переможець Х Міжнародного мовно-
літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді 
імені Тараса Шевченка 

(диплом І ступеня), учасниця 
міжнародних та всеукраїнських  

науково-практичних конференцій 
студентства й наукової молоді

Булько Ірина 
Сергіївна

студентка Харківської гуманітарно-
педагогічної академії 

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт 

зі спеціальності «Спеціальна освіта 
(за нозологіями)» (II місце), учасниця 
Всеукраїнського науково-практичного 

форуму студентів «Розвиток 
спеціальної освіти: студентський 

формат»

Шкурупій Катерина 
Вікторівна

студентка Харківського 
національного університету 

міського господарства 
імені О.М. Бекетова

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт 

зі спеціалізації «Підприємництво» 
(диплом ІІІ ступеня), учасниця 

Міжнародної практичної інтернет-
конференції «Підприємництво та 
бізнес-адміністрування», автор 

наукових праць 
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Хуружа Дар’я 
Миколаївна

студентка Харківського 
національного університету 

міського господарства
 імені О.М. Бекетова

Переможець Міжнародного конкурсу 
студентських наукових робіт зі 

спеціальності  «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка» 

(диплом II ступеня), учасниця 
Європейського автомобільного 

конгресу EAEC-2019

Іванова Софія 
Іванівна

випускниця Харківської гімназії 
№ 144, студентка  Харківського 

національного університету 
радіоелектроніки

Переможець ІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН України (секція «Авіа-та 

ракетобудування, машинобудування 
і робототехніка»,  І місце), учасниця 

Всеукраїнської науково-технічної 
виставки-конкурсу молодіжних 

інноваційних проєктів «Майбутнє 
України» в рамках Міжнародного 
форуму «INNOVATION MARKET»

Пирогов Павло 
Андрійович

студент Національного 
аерокосмічного університету

 імені М. Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут»

Переможець Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Інформаційні системи 
та технології» (ІІІ місце), учасник 

Міжнародної науково-практичної 
конференції ІТ-професіоналів та 
аналітиків комп’ютерних систем 

Воробйов Євгеній 
Дмитрович

випускник Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 162, студент  

Харківського національного 
економічного університету імені 

Семена Кузнеця

Переможець ІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-
членів МАН України (секція 

«Англійська мова», І місце), ІІІ 
етапу Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з англійської мови (ІІ 

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

номінація «Майбутній науковець») 

Лістгартен Владислав 
Сергійович

студент Харківського національного 
автомобільно-дорожнього 

університету

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт 

зі спеціальності «Автомобільний 
транспорт» (ІІІ місце), учасник 

міжнародної науково-практичної 
конференції «Комп’ютерні технології і 

мехатроніка»

Лінник Олена 
Степанівна

випускниця Харківського навчально-
виховного комплексу № 45 

«Академічна гімназія», студентка 
Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна

Переможець ІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН України (секція «Математичне 
моделювання», диплом І ступеня), 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
математики (ІІ місце), інформатики (ІІІ 
місце), Всеукраїнського турніру юних 

математиків (диплом ІІІ ступеня)

Жинюх Роман 
Павлович

студент Української інженерно-
педагогічної академії

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових 

робіт з галузі знань «Педагогічна та 
вікова психологія» (ІІІ місце), учасник 

міжнародних міждисциплінарних 
науково-практичних конференцій

Лапко Вячеслав 
Андрійович

випускник Харківської спеціалізованої 
школи I-III ступенів № 80, студент 

Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна

Переможець ІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН України (секція «Геологія, 
геохімія і мінералогія», диплом 

І ступеня), ІІІ етапу Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з географії 

(ІІ місце), Всеукраїнського турніру 
юних географів (ІІІ місце)
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Петренко Анастасія 
Вікторівна

студентка Національного 
фармацевтичного університету

Переможець Міжнародної 
конференції молодих вчених та 

студентів «Актуальні питання 
створення нових лікарських засобів» 

(II місце), учасниця науково-
практичних та інтернет-конференцій

Мартем’янова 
Тетяна Юріївна
студентка Харківського 

національного університету 
міського господарства 

імені О.М. Бекетова

Учасниця Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт, 

всеукраїнських та міжнародних 
науково-практичних конференцій, 

фіналіст всеукраїнського
 кейс-чемпіонату «WOW bank 

challenge»

Желнін Валерій 
Єгорович

випускник Харківської гімназії № 169, 
студент Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого 

Переможець ІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН 
України (секція «Філософія», І місце), 

учасник Всеукраїнського конкурсу-есе 
Національного центру «МАН»

Груньов Денис 
Євгенійович
випускник Харківської 

загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 26, студент 
Харківського національного 

педагогічного університету імені 
Г.С. Сковороди

Майстер спорту України 
міжнародного класу зі спортивних 

танців. Переможець міського 
конкурсу «Учень року – 2020» у 
номінації «Творча особистість», 

призер чемпіонатів світу та України 
(ІІ місце), всеукраїнського

фестивалю-конкурсу «Fenix cup»

Безега Євгеній 
Васильович

студент Харківського національного 
медичного університету

Переможець (І місце) міжнародних та 
всеукраїнських наукових конференцій 

з актуальних питань сучасної 
медицини, учасник міжнародного 

конгресу (Угорщина)

Сєідов Гідаят 
Аріф-огли

студент Харківського національного 
університету мистецтв
 імені І.П. Котляревського

Володар Гран-Прі міжнародних 
фестивалів мистецтв «Зимова 

соната», «Зимова казка», лауреат 
І та ІІ ступенів фестивалів-конкурсів 
«Dancesongfest», «Золотий Олімп», 
дистанційного конкурсу «Львівські 

фанфари карантин»

Сапун Анастасія 
Володимирівна

студентка Харківського 
національного університету імені 

В.Н. Каразіна

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу «Молодь і 

прогрес у раціональному 
природокористуванні» (I місце), 

І етапу Всеукраїнської студентської 
олімпіади з дисципліни «Загальна 
екологія» (І місце), автор наукових 

публікацій

Дибок Софія 
Євгенівна

випускниця Харківської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 
№ 119, студентка Національного 

технічного університету 
«Харківський політехнічний 

інститут»

Переможець міського конкурсу 
«Учень року – 2020» у номінації 
«Лідер», учасниця міжнародних 
проектів «Побратимське колесо» 
(Словаччина), «Trevel for peace» 

(Австрія, Польща), Руху юних 
миротворців за програмою «Мережа 
шкіл миру», Всеукраїнської експедиції 
учнівської молоді «Мій рідний край»
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Желіба Руслан 
Сергійович

студент Харківського національного 
університету мистецтв 
імені І.П. Котляревського

Переможець Міжнародного 
конкурсу мистецтв «CASPI ART» 
(диплом І ступеня, Туреччина), 

конкурсу баяністів-акордеоністів 
«Інтер Світязь» (ІІ місце), учасник 

мистецьких акцій «Харківські 
асамблеї», «Дні баяна-акордеона в 

Україні», «Арт-домінанта»

Найдьонова Марина 
Олегівна

студентка Національного 
юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого

Переможець Міжнародного конкурсу-
фестивалю «Kharkiv international song 

forum» (ІІ місце), багатожанрового 
учнівського та студентського конкурсу 

мистецтв «Чарівні фантазії»
 (І місце), фестивалів творчості 
«Місто талантів», «Студентська 

весна»

Кладов Данило 
Ігорович

студент Харківського національного 
університету радіоелектроніки

Володар Гран-Прі міжнародних 
фестивалів «Береги талантів» (Болгарія), 

«Grand Music Fest», лауреат І ступеня 
конкурсу «Чорноморська соната»

Стренадко Віталіна 
Русланівна

студентка Харківського 
національного технічного 
університету сільського 

господарства імені Петра Василенка

Лауреат І ступеня в номінації 
«Театральне мистецтво» 

Міжнародного фестивалю-конкурсу 
«Світ талантів», володар Гран-

прі новорічного всеукраїнського 
різножанрового фестивалю, учасниця 

конкурсу-виставки «Барви осені»

Грудєв Микита 
Андрійович

студент Харківського національного 
технічного університету сільського 

господарства імені Петра Василенка

Лауреат І ступеня у номінації 
«Образотворче мистецтво» онлайн-

фестивалю талантів «Парад Зірок 
2020» (Польща), переможець 

Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Філософія» 
(І місце), учасник науково-практичної 

конференції «Синтез мистецької 
науки, освіти та творчості в Україні та 
глобальному культурному просторі»

Іващенко Денис 
Олегович

випускник Харківської 
загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 126, студент 
Харківського національного 

економічного університету імені 
Семена Кузнеця

Майстер спорту України з тхеквондо 
(ВТФ). Переможець міського конкурсу 

«Учень року – 2020» у номінації 
«Спортсмен», міжнародних та 

всеукраїнських турнірів «Ukraine 
Open Cup», «Діти України», 

«Південна Пальміра», срібний призер 
чемпіонату Європи з тхеквондо 
(Іспанія), чемпіон України серед 

юніорів

Осіташвілі Кристина 
Денисівна

студентка Харківського 
національного медичного 

університету

Лауреат ІІІ ступеня Міжнародного 
фестивалю мистецтва «ARTRAVE», 
фестивалю-конкурсу «Хореографія 

України», лауреат ІІ ступеня 
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 
танцювальних шоу «Мotor dance fest»

Ражба Матвій 
Владленович
випускник Харківської 

загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 72, студент 
Харківського національного 

педагогічного університету імені 
Г.С. Сковороди

Майстер спорту України з боксу. 
Переможець міського конкурсу 
«Учень року – 2020» у номінації 

«Спортсмен», Міжнародного турніру 
імені Д. Поздняка (Литва), володар 

золотої медалі, титулу кращого 
боксера чемпіонату Європи (Румунія), 

чемпіон України серед юнаків
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Олійник Дмитро 
Олегович

випускник Харківської 
загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 70, студент  
Харківського національного 
автомобільно-дорожнього 

університету

Майстер спорту України з 
акробатичного рок-н-ролу. 

Переможець міського конкурсу 
«Учень року – 2020» у номінації 

«Спортсмен», чемпіонатів Європи та 
України, призер (ІІ місце) Кубка світу з 
акробатичного рок-н-ролу (Польща)

Шудров Вячеслав 
Сергійович

студент Національного юридичного 
університету  імені Ярослава 

Мудрого

Майстер спорту України з гирьового 
спорту, член збірної команди України. 

Чемпіон України, срібний призер 
чемпіонату світу (Сербія), чемпіонату 

України з гирьового спорту серед 
студентів, Всеукраїнського турніру 

пам’яті І.М. Кожедуба

Пономаренко Микита 
Юрійович

випускник Харківського ліцею 
№ 89, студент Національного 

аерокосмічного університету імені 
М.Є. Жуковського «Харківський 

авіаційний інститут» 

Майстер спорту України міжнародного 
класу зі спортивних танців. Переможець 
міського конкурсу «Учень року – 2020» 
у номінації «Спортсмен», чемпіонату 

світу IDSA (Китай), срібний призер Кубка 
світу, бронзовий призер Кубка України 

Нецвіт Владислава 
Олегівна

студентка Національного 
аерокосмічного університету імені 

М. Є. Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут»

Майстер спорту України з боротьби 
самбо та дзюдо, член збірної 

команди України. Бронзова призерка 
чемпіонату світу з боротьби самбо 

серед юніорок (Узбекистан), 
чемпіонату України з дзюдо серед 

жінок, переможець Всеукраїнського 
турніру пам’яті Г.В. Малинка

Лаврикова Єлизавета 
Сергіївна

студентка Національного 
аерокосмічного університету імені 

М.Є. Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут»

Майстер спорту України зі 
скелелазіння, член збірної команди 
України. Фіналіст чемпіонату Європи 

серед юніорів, переможець Кубка 
Європи (Польща), чемпіонатів України 
серед юніорів та студентів, бронзовий 

призер Кубка України

Шевчук Олеся 
Костянтинівна

студентка Харківської державної 
академії фізичної культури

Майстер спорту України з 
художньої гімнастики. Переможець 

міжнародних турнірів «Осінь», 
«Принцеса Лебідь», срібний призер 

Кубка України, учасниця Літньої 
Універсіади України, Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт 

зі спеціальності «Фізична культура 
і спорт», Міжнародного науково-

спортивного конгресу 

Катюха Денис 
Андрійович

курсант Харківського національного 
університету внутрішніх справ

Кандидат у майстри спорту України 
з гирьового спорту. Срібний призер 

чемпіонату Європи серед юнаків 
(Франція), бронзовий призер 

чемпіонату Світу серед юніорів 
(Сербія), переможець чемпіонату 

України

Кравчук Микита 
Юрійович

студент Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна

Майстер спорту України 
міжнародного класу зі стрільби з 
лука, член національної збірної 

команди України. Призер 
молодіжного чемпіонату Європи 

(Румунія), переможець чемпіонату 
України, срібний призер Універсіади 
України, бронзовий призер ІІ етапу 

Кубка України пам’яті ЗТУ Б.З. Кокота
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Міщенко Поліна
Сергіївна
учениця 9 класу

Харківської спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів № 15

з поглибленим вивченням
окремих предметів

Пиріг Наталія 
Янівна

учениця 11 класу
Харківської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 71

Волошина Ксенія 
Романівна
учениця 10 класу

Харківської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 88 

імені О.Г. Зубарева

Браташ Максим 
Сергійович

учень 10 класу
Харківської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 26

Арзуманов Геракл 
Лонгінозович

учень 11 класу
Харківської спеціалізованої

школи І-ІІІ ступенів № 75

Горкун Олександр 
Валерійович

учень 11 класу
Харківської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 104

Євсюков Микита 
Миколайович 

учень 8 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 40

Нісен-Лащенко 
Микита Андрійович

учень 11 класу
Харківської спеціалізованої

школи І-ІІІ ступенів № 80

Лазоркін Ілля 
Олегович
учень 11 класу

Харківської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 113

Іванова Кіра 
Олегівна

учениця 11 класу
Харківської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 70

Шипілова Катерина 
Євгеніївна
учениця 11 класу

Харківської спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів № 85

Воронко Вікторія 
Володимирівна

учениця 11 класу
Харківської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 118

Ñòèïåíäіàòè Õàðêіâñüêîї ìіñüêîї ðàäè
«ÊÐÀÙÈÉ Ó×ÅÍÜ ÇÀÊËÀÄÓ ÎÑÂІÒÈ»
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Холошин Іван 
Андрійович

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

Крючка Олег 
Юрійович

учень 10 класу 
Харківської гімназії № 163

Скрипченко Кирило 
Андрійович

учень 9 класу
Харківської гімназії № 1

Волощенко Влада 
Романівна

учениця 8 класу
Харківської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 121

Чалабієв Гасан 
Араз огли

учень 11 класу
Харківської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 168

Шуліка Михайло 
Вікторович

учень 9 класу
Харківського педагогічного ліцею № 4

Федорова Єлизавета 
Сергіївна 
учениця 7 класу

Харківської спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів № 155

Гуренко Владислав 
Олексійович

вихованець
Комплексної дитячо-юнацької

спортивної школи № 11

Потій Кирило 
Олександрович

учень 11 класу
Харківської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 5

Кірчу Артем 
Олександрович 

учень 11 класу
Харківської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 157

Ізмайлова Аліса 
Володимирівна

вихованка
Палацу дитячої та юнацької 

творчості «ІСТОК»

Меркушина 
Олександра Дмитрівна

учениця 11 класу
Харківського технологічного 

ліцею № 9 
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Шинкаренко Максим 
Олексійович

учень 10 класу
Харківської спеціалізованої 

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

імені В.Г. Сергєєва

Коваленко Анастасія 
Володимирівна

учениця 11 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 52 

Колган Вероніка 
Євгенівна
учениця 10 класу

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 100 

імені А.С. Макаренка 

Соболь Марія 
Романівна
учениця 10 класу

Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 17 

Голуб Ярослав 
Іванович
учень 11 класу

Харківської гімназії № 55 

Шарова Марія 
Артурівна
учениця 11 класу

Харківського ліцею № 107 

Сидоренко Таїсія 
Романівна
учениця 11 класу

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 36 

Єрьоміна Марта 
Віталіївна
учениця 10 класу

Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 62 

Шевченко Олеся 
Русланівна

учениця 8 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 110 

Кучугура Марія 
Ярославівна

учениця 6 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 37 

Босенко Тетяна 
Сергіївна
учениця 8 класу

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 96 

Семиволос Уляна 
Віталіївна 
учениця 10 класу

Харківської спеціалізованої 
школи з поглибленим вивченням 

окремих предметів № 133 
«Ліцей мистецтв» 
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Погорєлова 
Єлизавета Іванівна

учениця 11 класу
Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 134 

Озеров Богдан 
Олексійович

учень 7 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 165 

Пшеничний Андрій 
Іванович

вихованець
Центру позашкільної освіти «Вектор» 

Логачов Денис 
Олександрович

учень 10 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 158

Плутахіна Анна 
Сергіївна

учениця 11 класу
Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 166 

«Вертикаль» 

Завгородній Гліб 
Геннадійович 

учень 4 класу
Харківської початкової школи 
«Освітній простір «Гравітація» 

Козік Анастасія 
В’ячеславівна 

учениця 11 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 164 

Денисюк Олександр 
Олександрович 

учень 10 класу
Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 170 

Червонний Тимофій 
Олександрович 

вихованець
Комплексної дитячо-юнацької 

спортивної школи № 1 

Божедай Єлизавета 
Романівна
учениця 10 класу

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 165 

Антонова Єлизавета 
Олександрівна

учениця 11 класу
Харківської гімназії № 172 

Глушко Орина 
Валеріївна

вихованка
Комплексної дитячо-юнацької 

спортивної школи № 2 
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Колпачов Володимир 
Юрійович

вихованець
Комплексної дитячо-юнацької 

спортивної школи № 2

Косов Аркадій 
Олексійович

учень 3 класу
Харківського приватного 

навчально-виховного комплексу 
«Старт-школа» 

Суховій Марія 
Олександрівна

учениця 11 класу
Харківської спеціалізованої 

школи II-III ступенів № 3 

Боровська Поліна 
Дмитрівна

учениця 10 класу
Спеціалізованої економіко-правової 

школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 
іноземної мови приватного вищого 

навчального закладу 
Харківського гуманітарного університету 

«Народна українська академія»

Шевченко Ірина 
Юріївна

учениця 11 класу
Харківського приватного 

академічного художнього ліцею 

Сковородка Софія
Олександрівна

учениця 11 класу
Харківського ліцею № 8 

Шешунов Михайло 
Романович

учень 4 класу
Харківського приватного 

навчально-виховного комплексу 
«ГІМНАЗІЯ ОЧАГ» 

Ткачова Ксенія 
Віталіївна

вихованка 
Центру дитячої  

та юнацької творчості № 3 

Єфімов Ігор 
Андрійович

учень 7 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи II-III ступенів № 19 

Гриненко Валерій 
Владиславович

учень 11 класу
Харківського приватного 

навчально-виховного комплексу 
«Ліцей професіонал» 

Дзюба Олександр 
Олександрович

вихованець
Школи мистецтв

Анікеєва Вероніка 
Станіславівна

учениця 11 класу
Харківської гімназії № 23 
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Пронін Нікіта 
Віталійович 

учень 11 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи II-III ступенів № 25 

Сергієнко Дарина 
Євгенівна
учениця 11 класу

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 42 

Бочарова Мілена 
Сергіївна

учениця 10 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 64 

Мартем’янова 
Єлизавета Артемівна

учениця 11 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 30 
імені Героя Радянського Союзу 

С.О. Борзенка

Кривобок Наталія 
Олександрівна

учениця 10 класу
Харківської гімназії № 43 

Поміркованний 
Максим Максимович

учень 10 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 84 

Буряківський 
Михайло Вячеславович

учень 10 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 31 

Довгополов Даніїл 
Віталійович

учень 11 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 56 

Строк Тєона 
Михайлівна

учениця 11 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 97 

Золотаренко Ілона 
Антонівна
учениця 4 класу

Харківської спеціалізованої 
школи І ступеня № 33 

Бондаренко Лідія 
Миколаївна

учениця 8 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 58 

Панова Еліна 
Ігорівна

учениця 11 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 98 
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Коваленко Максим 
Вікторович

учень 8 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 103 

Андрієнко Анна 
Денисівна
учениця 9 класу

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 124 

Буряк Софія 
Дмитрівна

учениця 9 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів № 140 

Золіна Дарина 
Олександрівна

учениця 11 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 111 

Пічка Марія 
Олексіївна
учениця 10 класу

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 128 

Степаненко Дар’я 
Олегівна

учениця 11 класу
Харківського ліцею № 141 

Крайня Ольга 
Євгенівна
учениця 9 класу

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 122 

Радченко Гліб 
Станіславович 

учень 11 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 138 

Безпала Аліна 
Ігорівна

учениця 6 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів № 142 

Божко Веронiка 
Костянтинiвна

учениця 10 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 123 

Данець Марія 
Анатоліївна

учениця 11 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 139 

Сахно Ангеліна 
Андріївна
учениця 11 класу

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 143 
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Виборнова Ксенія 
Олегівна

учениця 11 класу
Харківської гімназії № 144 

Чуйко Михайло 
Володимирович 

учень 7 класу
Харківського приватного 

навчально-виховного комплексу 
«Благовіст» 

Старченко Владислав 
Віталійович

вихованець
Харківського дитячо-юнацького 

клубу моряків 

Козинюк Денис 
Юрiйович

учень 11 класу
Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 156 

Румянцева Дарина 
Андріївна
учениця 11 класу

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

Товстик Ольга 
Володимирівна

учениця 10 класу
Приватного закладу 

«Харківська приватна загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів «Лєствіца» 

Бурцева Дарія 
Кирилівна
учениця 10 класу

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 167 

Лобанова Дарина 
Вячеславівна

вихованка
Комплексної дитячо-юнацької 

спортивної школи № 4 

Кислинський Дмитро 
Іванович

вихованець
Центру позашкільної освіти «Мрія» 

Верменко Єгор 
Максимович 

учень 4 класу
Харківської спеціалізованої 

школи І ступеня № 177 

Собко Яна 
Олександрівна

вихованка
Комплексної дитячо-юнацької 

спортивної школи № 13 

Кривонос Олексій 
Михайлович

учень 11 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 2 
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Первушина Софія 
Олегівна

учениця 11 класу
Харківської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 11 
з поглибленим вивченням окремих 

предметів 

Кириченко Артем 
Євгенович

учень 7 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 32 
імені двічі Героя Радянського Союзу 

О.О. Головачова

Скорик Андрій 
Віталійович

учень 8 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 63 

Лобазов Серафим 
Данилович

учень 10 класу
Харківської гімназії № 14 

Чічік Анастасія 
Ігорівна

учениця 10 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 38 

Дворнікова Поліна 
Андріївна
учениця 11 класу

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 72 

Різниченко Євгеній 
Андрійович

учень 8 класу
Харківського навчально-виховного 

комплексу № 21 

Дацько Мар’яна 
Олександрівна

учениця 10 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 49 
імені Харківських дивізій

Максимчук Ілля 
Ярославович

учень 11 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 72 

Похилько Дарина 
Іванівна

учениця 10 класу
Харківського навчально-виховного 

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

Літус Анна 
Павлівна

учениця 10 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 61 
імені Героя Радянського Союзу 

І.О. Танокпія

Бура Анастасія 
Віталіївна
учениця 11 класу

Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 73 
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Мальцева Дар’я 
Олександрівна

учениця 10 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 74 

Бортновський Іван 
Сергійович

учень 9 класу
Харківського ліцею № 161 

«Імпульс» 

Мирошниченко 
Антон Сергійович

учень 11 класу
Харківського приватного 

навчально-виховного комплексу 
«Вересень» 

Гонтар Софія 
Сергіївна
учениця 9 класу

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 101 

Cитник Софія
Юріївна

учениця 9 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 175
«Кулиничівська» 

Бояков Іброхімбек
Саідмуродович

учень 11 класу
Харківського приватного 

навчально-виховного комплексу 
«Гармонія» 

Вісягін Артем 
Дмитрович

учень 5 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 145 

Зінченко Руслана 
Русланівна

учениця 4 класу
Харківського навчально-виховного 

комплексу № 180 

Аксеновська Карина 
Максимівна

вихованка
Комплексної дитячо-юнацької 

спортивної школи № 16 

Аювджи Вероніка 
Миколаївна

учениця 11 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 160 

Кожушко Вероніка 
Ігорівна

учениця 9 класу
Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 181 

«Дьонсурі» 

Зуєв Віталій 
Євгенович

вихованець
Центру дитячої та юнацької 

творчості № 6 
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Уколов Денис 
Віталійович

учень 10 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 28 

Літвін Дар’я 
Романівна

учениця 9 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 92 
імені Героя Радянського Союзу 

П.П. Набойченка

Тарасенко Марія 
Володимирівна

учениця 5 класу
Харківської гімназії № 65 

Овчаренко Стефанія 
Олександрівна

учениця 10 класу
Харківської гімназії № 39 

Ковальова Надія 
Сергіївна
учениця 8 класу

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 76 

Хорасанова Марина 
Дмитрівна
учениця 10 класу

Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 93 

імені В.В. Бондаренка

Свириденко Юлія 
Сергіївна

учениця 10 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 54 

Ганушевич Данило 
Сергійович

учень 4 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів № 79 
імені Героя Радянського Союзу 

В.Д. Поколодного

Кулакова Дар’я 
Вікторівна

учениця 9 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 115 

Уваров Данило 
Олегович

учень 10 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 59 

Бутенко Ярослав 
Степанович

учень 5 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів № 81 

Абрашитов Рашид 
Ренатович

учень 11 класу
Харківської загальноосвітньої 

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

учень 6 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 130 

Біда Ярослав 
Олександрович

вихованець
Комплексної дитячо-юнацької 

спортивної школи № 5 

Бараницька Єлизавета
Олександрівна

учениця 10 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 7 

Каніщев Михайло 
Сергійович

учень 9 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 137 

Дорошина Еліана 
Олександрівна

учениця 5 класу
Харківської приватної 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
«Початок мудрості» 

Диряєв Олексій 
Ігорович
учень 10 класу

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 10 

Якушев Олександр 
Вікторович

учень 10 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 153 

Смаракова
Олександра Артурівна

вихованка
Станції юних техніків № 1 

Трач Вікторія 
Володимирівна

учениця 10 класу
Харківської гімназії № 12 

Передерій Антон 
Олександрович

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

Чала Анастасія 
Володимирівна

вихованка
Центру дитячої та юнацької 

творчості № 2 

Мальцева Уляна 
Володимирівна

учениця 11 класу
Харківської гімназії № 34 
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Бережний Олексій 
Сергійович

учень 11 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 35 

Малофєєва Анастасія 
Вікторівна

учениця 5 класу
Харківської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 66 

Циферова Марія 
Олегівна

вихованка
Комплексної дитячо-юнацької 

спортивної школи № 9 

Хавроня Артем 
Родіонович

учень 11 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 41 

Поллак Стефані 
Ондрашівна

учениця 7 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 120 

Івлева Анастасія 
Ігорівна 

вихованка
Центру дитячої та юнацької 

творчості № 7

Ніколаєнко Юлія
Тимофіївна

учениця 10 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 48 

Мирко Вероніка 
Олександрівна

учениця 8 класу
Приватного навчального закладу 

«Харківська загальноосвітня 
онлайн-школа І-ІІІ ступенів 

«Альтернатива» 

Лелюк Марія 
Миколаївна

учениця 7 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 20 

Петренко Поліна 
Олександрівна

учениця 11 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 53 

Рукін Богдан
Владиславович

учень 11 класу
Харківської вечірньої 
(змінної) школи № 3 

Золотарьов Вадим 
Віталійович

учень 6 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 44 
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Астаф’єва Кароліна 
Артемівна

учениця 8 класу
Харківської гімназії № 46 
імені М.В. Ломоносова 

Стаханова Євгенія 
Олександрівна

учениця 11 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 78 

Козьменко Єгор 
Сергійович

учень 8 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів № 91 

Агурєєва Ельвіра 
Ігорівна

учениця 9 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 60 

Бейгель Марія 
Белла

учениця 10 класу
Харківської гімназії № 82 

Чередник Анастасія 
Вадимівна
учениця 11 класу

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 94 

Шаповал Марія 
Дмитрівна
учениця 11 класу

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 68 

Казаков Дмитро 
Олегович
учень 11 класу

Харківської гімназії № 83 

Рябовол Олександр 
Юрійович

учень 11 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 95 
імені 299 Харківської стрілецької 

дивізії 

Кононович Анастасія 
Володимирівна

учениця 10 класу
Харківської спеціалізованої 

школи I-ІІІ ступенів № 77 

Науменко Рената 
Павлівна

учениця 11 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 90 

Калінчук Ангеліна 
Антонівна
учениця 11 класу

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 102 
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Онопрієнко Данило 
Валерійович

учень 9 класу
Харківського ліцею № 112 

Чан Тхі Хуен Ань

учениця 11 класу
Харківської гімназії № 178

«Освіта» 

Стецуріна Євгенія 
Антонівна 
учениця 10 класу

Харківської приватної 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

«Харківський колегіум» 

Зінчук Олег 
Андрійович

учень 10 класу
Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 114 

Желтова Діана 
Володимирівна

вихованка
Комплексної дитячо-юнацької 

спортивної школи № 6 

Плотко Наталія 
Максимівна

вихованка
Центру дитячої та юнацької 

творчості № 4

Українець Юлія 
Максимівна

учениця 11 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 151 

М.Ашраф Бібі 
Масума Хаджі

учениця 5 класу
Приватного закладу 

«Харківська приватна початкова 
школа  «Наше майбутнє» 

Мартов Вадим 
Олексійович

учень 11 класу
Харківського приватного 

навчально-виховного комплексу 
«Ліцей Шаалавім» 

Гурченкова Олена 
Анатоліївна

учениця 9 класу
Харківського технічного ліцею № 173 

Лобанов Андрій 
Юрійович

вихованець
Станції юних техніків № 3

Семенков Артем
Євгенович

учень 9 класу
Харківської гімназії № 13 
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Коваль Владислав
Євгенійович

учень 10 класу
Харківської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 18 

Демченко Марія 
Олександрівна

учениця 10 класу
Харківської гімназії № 86 

Чала Олександра 
Олександрівна

учениця 11 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 136 
імені Героя Радянського Союзу 

П.Д. Говоруненка 

Неджеря Таїсія
Юріївна

учениця 11 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 57 

Дичкова Поліна 
Сергіївна

учениця 11 класу
Харківської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 87 

Доронкін Мирослав 
Сергійович

учень 10 класу
Харківської гімназії № 152 

Судакова Альона 
Денисівна
учениця 10 класу

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 67 

Булава Влада 
Владиславівна

учениця 10 класу
Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 108 

Головко Святослав 
Ігорович
учень 4 класу

Харківської загальноосвітньої 
школи І ступенів № 171 

Мазур Анна-Руслана 
Русланівна
учениця 11 класу

Харківської загальноосвітньої 
школи ІІ-ІІІ ступенів № 69 

Дьоміна Олена 
Олексіївна
учениця 11 класу

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 126 

Дерев’янко Кирило 
Євгенійович

учень 3 класу
Харківської приватної 

початкової школи 
«Веселі сходинки» 
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Сичевський Михайло
Андрійович

учень 12 класу
Харківської спеціальної 

вечірньої загальноосвітньої 
школи ІІ-ІІІ ступенів № 23 

Гончарова Марія 
Олександрівна

вихованка
Центру дитячої та юнацької 

творчості № 5 

Невесела Софія 
Вадимівна
учениця 10 класу

Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 29 

Літус Олександра 
Русланівна

вихованка
Комплексної дитячо-юнацької 

спортивної школи № 8 

Підлужна Катерина 
Юріївна

вихованка
Центру позашкільної освіти «Старт» 

Об’єдков Юрій 
Сергійович

учень 6 класу
Харківського навчально-виховного 

комплексу № 45 
«Академічна гімназія» 

Шаповал Іван 
Євгенович

учень 4 класу
Харківського приватного 

навчально-виховного комплексу 
«Центр розвитку дитини «Інтелект» 

Дончик Владислава 
Анатоліївна

учениця 11 класу
Харківської гімназії № 6 
«Маріїнська гімназія» 

Гребенюк Микита 
Ярославович

учень 10 класу
Харківської гімназії № 47 

Кочнєв Олександр 
Андрійович

учень 9 класу
Харківського приватного 

спеціального загальноосвітнього 
навчально-виховного комплексу 

«Фенікс» 

Свистун Юлія 
Віталіївна
учениця 6 класу

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 22 

Кобилко Денис 
Ігорович
учень 6 класу

Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 50 
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Осьмірко Ярослава 
Олегівна

учениця 6 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 51 

Мірошниченко 
Богдан Максимович

учень 2 класу
Харківського навчально-виховного 

комплексу № 106 
імені В.О. Кисіля

Гавриленко Іван 
Юрійович

учень 8 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 125 

Гах Софія 
Андріївна

учениця 10 класу
Харківського ліцею № 89 

Довгалюк Ксенія 
Денисівна
учениця 11 класу

Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 109 

Григорович Наталія 
Сергіївна 
учениця 9 класу

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 129 

Жадан Костянтин 
Андрійович

учень 10 класу
Харківської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 99 

Петришин Андрій 
Олександрович

учень 11 класу
Харківської гімназії № 116 

Прокопенко Єлизавета 
Олександрівна

учениця 10 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 131 

Онищенко Михайло 
Максимович

учень 11 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 105 

Проценко Артем 
Романович

учень 10 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 117 

Золотарьова 
Катерина Олексіївна

учениця 9 класу
Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 132 
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Козакевич Євгеній
Олександрович

учень 11 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 135 
імені Героя Радянського Союзу 

К.Ф. Ольшанського

Зозуля Вікторія 
Андріївна
учениця 10 класу

Харківського ліцею № 149 

Лазорко Максим 
Тарасович

учень 11 класу
Харківської гімназії № 169 

Дмитренко Ксенія 
Тарасівна
учениця 11 класу

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 146 

Горбенко Дмитро
Юрійович

учень 11 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 150 

Кузьменко Мілана 
Дмитрівна

учениця 4 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І ступеня № 176 

Архипов Костянтин 
Сергійович

учень 9 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 147 

Пламенний Даніель
Олександрович

учень 9 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 154 

Костенко Федір
Сергійович

учень 4 класу
Харківського навчально-виховного 

комплексу № 179 

Масальський
Святослав Юрійович

учень 11 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 148 

Бабенко Єлизавета 
Олексіївна
учениця 11 класу

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 159 

Заічко Данііл 
Олександрович

учень 8 класу
Приватного закладу 

«Харківська школа І-ІІІ ступенів 
«Ангстрем» 
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Павлюк Поліна
Андріївна
учениця 9 класу

Харківського приватного 
навчально-виховного комплексу 

«Авторська школа Бойка» 

Осауленко Вероніка 
Олександрівна

учениця 11 класу
Харківської вечірньої школи № 37 

Овчаренко Олександра
Віталіївна 
учениця 11 класу

Харківського фізико-математичного 
ліцею № 27 

Тішаков Денис 
Ігорович

вихованець
Комплексної дитячо-юнацької 

спортивної школи № 3 

Кіндяков Михайло
Євгенійович

учень 11 класу
Приватного закладу 

«Харківський навчально-виховний 
комплекс «МИР» 

Чайков Кирило
Олександрович

вихованець
Харківського дитячого будинку

«Родина»

Пенкіна Катерина 
Костянтинівна

вихованка
Комплексної дитячо-юнацької 

спортивної школи № 12 

Кудінова Олена 
Марківна

вихованка
Центру дитячої та юнацької 

творчості № 1 

Ціхановська Вероніка 
Валеріївна 

вихованка
Харківського Палацу дитячої 

та юнацької творчості 

Ольховський Богдан 
Дмитрович

учень 10 класу
Харківського приватного ліцею

«Школа «Ранок» 

Лук’янченко Кіра 
Романівна

учениця 5 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи-інтернату І-ІІ ступенів № 14 

Чугурова Міла 
Ігорівна

учениця 11 класу
Харківського університетського ліцею 

 

 
 

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.
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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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