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Шановні стипендіати!

                Талант та інтелект, цілеспрямованість та креативність, енергія та натхнення – 
        усе це про обдаровану молодь Харкова. 
              Від щирого серця вітаю кожного з вас із почесними званнями стипендіатів 
        Харківського міського голови та Харківської міської ради.
                Відчуваю гордість за нашу талановиту та високоосвічену молодь, яка є драйвером 
        у розвитку Харкова − міста, у якому століттями цінуються унікальність та амбіції, 
        підкріплені працелюбністю, розумом та характером.
              Філософія Харкова – допомагати кожному. Завдання сьогоднішнього дня для 
        міської влади – зробити все можливе для реалізації вашого потенціалу в рідному 
        місті, створити всі умови для всебічного гармонійного розвитку та надихнути на 
        нові здобутки. 
              Бажаю не зупинятися на досягнутому, бути успішними в майбутньому, ставити 
       максимально амбіційні цілі та впевнено крокувати до здійснення своїх мрій і 
        підкорення нових вершин.

З повагою

Харківський міський голова
Ігор Терехов                                                        
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Пилаєв Ігор
 Ігорович
учень 11 класу 

Харківського фізико-математичного 
ліцею № 27

Володар золотої та срібної медалей 
Міжнародних математичних олімпіад, 

переможець Іранської олімпіади             
з геометрії (ІІ місце), Жаутиківської 
олімпіади (І місце), Всеукраїнської 

олімпіади юних математиків (ІІ місце), 
олімпіади з програмування (І місце), 
конференції-олімпіади геометричної 

творчості імені В.А. Ясінського  
(диплом І ступеня)

Доронкін Мирослав 
Сергійович

учень 11 класу
 Харківської гімназії № 152 

Переможець міського конкурсу 
«Учень року – 2021» у номінації 
«Інтелектуал», Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН України (секція «Російська 

мова», диплом ІІ ступеня), обласного 
етапу XI Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та 
студентської молоді 

імені Тараса Шевченка (II місце)

Денисков Святослав 
Ігорович
учень 11 класу 

 Харківського фізико-математичного 
ліцею № 27

Володар срібної медалі Міжнародної 
математичної олімпіади, переможець 

Жаутиківської олімпіади (І місце), 
Всеукраїнської олімпіади юних 

математиків (ІІІ місце), Відкритого 
Всеукраїнського фізичного марафону 

(ІІ місце), конференції-олімпіади 
геометричної творчості 

імені В.А. Ясінського  
(диплом ІІ ступеня)

Бортновський Іван 
Сергійович

учень 10 класу 
Харківського ліцею
 № 161 «Імпульс»

Володар срібної медалі 
Міжнародного турніру юних фізиків 

(Грузія), переможець Київського 
міжнародного фізико-математичного 
фестивалю (І місце), Всеукраїнської 

олімпіади юних математиків (І місце), 
конференції-олімпіади геометричної 

творчості імені В.А. Ясінського 
(диплом ІІ ступеня)

Палант Едуард 
Олександрович

учень 10 класу 
Харківського фізико-математичного 

ліцею № 27

Переможець 
Всеукраїнської Інтернет-олімпіади 

з фізики (ІІІ місце), Відкритого 
Всеукраїнського фізичного марафону 

(ІІ місце), турніру юних хіміків 
(І місце), онлайн Motion Olympiads 

(ІІ місце), командної олімпіади 
з експерименту ExPhO-11 (І місце), 

Всеукраїнського національного 
відбору Міжнародної молодіжної 

наукової олімпіади IJSO

Гафич Денис 
Ілліч

учень 9 класу
 Харківського фізико-

математичного ліцею № 27

Переможець Іранської олімпіади 
з геометрії (ІІ місце), Київського 

Міжнародного фізико-математичного 
фестивалю (ІІ місце), Всеукраїнської 

олімпіади юних математиків (ІІ місце), 
конференції-олімпіади геометричної 

творчості імені В.А. Ясінського 
(диплом ІІІ ступеня)

Піковець Артем 
Володимирович

учень 11 класу 
Харківського фізико-математичного 

ліцею № 27

Переможець міжнародної 
Жаутиківської олімпіади (ІІІ місце), 
Київського Міжнародного фізико-

математичного фестивалю (І місце), 
Всеукраїнської олімпіади юних 

математиків (І місце), конференції-
олімпіади геометричної творчості 

імені В.А. Ясінського 
(диплом ІІ ступеня)

Пашковський Вадим 
Олександрович

учень 11 класу 
Харківського фізико-математичного 

ліцею № 27

Переможець Іранської олімпіади 
з геометрії (ІІ місце), Київського 

Міжнародного фізико-математичного 
фестивалю (ІІ місце), Всеукраїнської 

олімпіади юних математиків
 (ІІІ місце), конференції-олімпіади 

геометричної творчості 
імені В.А. Ясінського 
(диплом ІІІ ступеня)

                                               ОБДАРОВАНІСТЬ
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Клименко Дар’я 
Сергіївна

учениця 11 класу 
Харківської гімназії № 47

Володарка бронзової медалі 
Міжнародної Менделєєвської 

олімпіади, учасниця міжнародної 
олімпіади з хімії, переможниця 
Всеукраїнської олімпіади з хімії 

(І місце), міського турніру юних хіміків 
(диплом І ступеня)

Алтухов Іван 
Олександрович

учень 11 класу 
Харківського ліцею № 141 

Переможець міського конкурсу 
«Учень року – 2021» у номінації 
«Інтелектуал», Всеукраїнського 

конкурсу МАН-Юніор-Ерудит, ІІ етапу 
Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів- 
членів МАН України (секція «Всесвітня 

Історія», диплом ІІІ ступеня)

Чуб Володимир 
Ігорович
учень 10 класу 

Харківського навчально-виховного 
комплексу № 45 «Академічна гімназія» 

Переможець Київського міжнародного 
фізико-математичного фестивалю 

(ІІІ місце), Всеукраїнської олімпіади 
юних математиків (ІІ місце), 

олімпіади з програмування (ІІІ місце), 
всеукраїнського фіналу Міжнародного 
чемпіонату з розв’язування логічних 

математичних задач (ІІ місце), 
конференції-олімпіади геометричної 

творчості імені В.А. Ясінського 
(диплом ІІ ступеня)

Коваль Георгій 
Андрійович

учень 11 класу 
Харківського фізико-математичного 

ліцею № 27

Переможець Київського 
Міжнародного фізико-математичного 
фестивалю (ІІІ місце), Всеукраїнської 

олімпіади юних математиків (ІІ місце), 
олімпіади з програмування (ІІІ місце), 
конференції-олімпіади геометричної 

творчості імені В.А. Ясінського 
(диплом ІІІ ступеня)

Тесля Юлія 
Сергіївна

учениця 11 класу 
Харківського фізико-математичного 

ліцею № 27

Переможниця Всеукраїнської дівочої 
олімпіади з інформатики
 (ІІ місце), українських та 

міжнародних лінгвістичних олімпіад 
(ІІІ місце), ІІІ етапу Всеукраїнської 

олімпіади з програмування (І місце), 
міського турніру юних інформатиків 

(диплом ІІ ступеня)

Спектрова Марина 
Євгеніївна
учениця 9 класу 

Харківського фізико-математичного 
ліцею № 27

Переможниця Київського 
Міжнародного фізико-математичного 

фестивалю (І місце), Всеукраїнської 
олімпіади юних математиків 

(ІІ місце), конференції-олімпіади 
геометричної творчості

 імені В.А. Ясінського
 (диплом І ступеня),

 фізико-математичного свята 
«Наукові старти»

Чапланов Максим 
Олександрович

учень 9 класу 
Харківського фізико-математичного 

ліцею № 27

Переможець Іранської олімпіади         
з геометрії (ІІ місце), Всеукраїнської 

конференції-олімпіади геометричної 
творчості імені В.А. Ясінського 

(ІІІ місце), Каразінської олімпіади
 з математики (диплом І ступеня)

Бородін Олександр 
Андрійович

учень 9 класу 
Харківського фізико-математичного 

ліцею № 27

Переможець Київського Міжнародного 
фізико-математичного фестивалю 

(ІІІ місце), Всеукраїнської олімпіади 
юних математиків (І місце), 

конференції-олімпіади геометричної 
творчості імені В.А. Ясінського 

(диплом ІІ ступеня), Каразінської 
олімпіади з математики
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Жаріхін Єгор 
Тимурович

учень 10 класу 
Харківського навчально-виховного 

комплексу № 45 «Академічна 
гімназія»

Переможець Київського 
Міжнародного фізико-математичного 
фестивалю (ІІ місце), Всеукраїнської 

олімпіади з програмування 
(ІІІ місце), Відкритого всеукраїнського 

фізичного марафону (ІІІ місце),  
конференції-олімпіади геометричної 

творчості імені В.А. Ясінського 
(диплом ІІІ ступеня), відкритого 

чемпіонату Харкова зі спортивного 
програмування

Кутах Матвій 
Андрійович

учень 8 класу
 Харківського фізико-

математичного ліцею № 27 

Переможець Київського 
Міжнародного фізико-математичного 
фестивалю (ІІ місце), Всеукраїнської 

олімпіади з математики 
для учнів 5-7 класів (І місце), 

міського турніру з основ інформатики

Гассєєв Вадим 
Семенович

учень 11 класу 
Харківського фізико-математичного 

ліцею № 27

Переможець Київського Міжнародного 
фізико-математичного фестивалю 
(ІІ місце), Всеукраїнської олімпіади 

юних математиків (ІІ місце), 
конференції-олімпіади геометричної 

творчості імені В.А. Ясінського 
(диплом І ступеня), олімпіади 

з програмування, міського турніру юних 
математиків

Голясова Дар’я 
Дмитрівна

учениця 10 класу 
Харківського навчально-виховного 

комплексу № 45 «Академічна гімназія»

Переможниця Київського 
міжнародного фізико-математичного 
фестивалю (ІІІ місце), всеукраїнського 

фіналу Міжнародного чемпіонату 
з розв’язування логічних 

математичних задач (І місце), 
Всеукраїнської дівочої олімпіади 

з програмування (ІІІ місце), 
конференції-олімпіади геометричної 

творчості імені В.А. Ясінського 
(диплом ІІІ ступеня)

Гамов Олексій 
Андрійович

учень 10 класу 
Харківського навчально-виховного 

комплексу № 45 «Академічна 
гімназія»

Переможець Всеукраїнської 
учнівської Інтернет-олімпіади з фізики 
(ІІ місце), Відкритого всеукраїнського 

фізичного марафону (І місце), 
Каразінської олімпіади з математики 

(ІІІ місце), ІІ етапу Всеукраїнського 
конкурсу-захисту МАН України 
(секція «Теоретична фізика»,

 диплом ІІ ступеня), міського турніру 
юних фізиків

Фролов Андрій 
Романович

учень 11 класу 
Харківської гімназії № 46 

імені М.В. Ломоносова

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів 
Малої академії наук України 
(секція «Англійська мова»,

 диплом ІІ ступеня), учнівських 
олімпіад з англійської, французької, 

української мови та літератури

Дроздова Ксенія 
Олексіївна
учениця 10 класу

 Харківського фізико-
математичного ліцею № 27

Переможниця Київського 
Міжнародного фізико-математичного 
фестивалю (ІІ місце), Всеукраїнської 

олімпіади юних математиків
 (ІІ місце), конференції-олімпіади 

геометричної творчості 
імені В.А. Ясінського 
(диплом ІІ ступеня), 

фізико-математичного свята 
«Наукові старти»

Сінаюк Михайло 
Олегович
учень 11 класу 

Харківської гімназії № 116

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів 
Малої академії наук України (секція 

«Соціологія», диплом ІІ ступеня)
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Горішня Катерина 
Олексіївна
учениця 11 класу

 Харківського ліцею № 149

Переможниця Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів 
Малої академії наук України 

(секція «Географія та 
ландшафтознавство», 

диплом ІІ ступеня)

Кіриченко Данііл 
Ігорович
учень 11 класу 

Харківського ліцею № 89 

Переможець Міжнародної 
олімпіади наукових та мистецьких 

проєктів GENIUS Olympiad 2021, 
Всеукраїнського науково-технічного 

конкурсу «Еко-Техно Україна» 
(ІІ місце), інтернет-олімпіади «Крок 
до знань», ІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН України (секція «Екологія», 

диплом І ступеня), міського турніру 
юних хіміків

Салов Антон 
Сергійович

учень 9 класу
 Харківського фізико-математичного 

ліцею № 27

Переможець Київського Міжнародного 
фізико-математичного фестивалю 

(ІІІ місце), Всеукраїнської олімпіади 
юних математиків (ІІ місце), 

конференції-олімпіади геометричної 
творчості імені В.А. Ясінського 

(диплом ІІІ ступеня), Каразінської 
олімпіади з математики

Сурмило Станіслав 
Сергійович

учень 10 класу
 Харківського фізико-математичного 

ліцею № 27

Переможець Всеукраїнської 
олімпіади юних математиків (ІІ місце), 
конференції-олімпіади геометричної 

творчості імені В.А. Ясінського 
(диплом І ступеня), Каразінської 

олімпіади з математики
 (диплом І ступеня), фізико-

математичного свята «Наукові 
старти»

Нескоромна Діана 
Володимирівна

учениця 10 класу 
Харківського фізико-математичного 

ліцею № 27

Переможниця Всеукраїнської 
Інтернет–олімпіади з фізики

 (ІІІ місце), Відкритого турніру юних 
хіміків (диплом І ступеня), 
хіміко-біологічного турніру 

імені І.І. Мечникова (ІІ місце), 
міського турніру юних хіміків

Гурченкова Олена 
Анатоліївна

учениця 10 класу
 Харківського технічного 

ліцею № 173

Переможниця Міжнародного мовно-
літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді 
імені Тараса Шевченка (II місце), 

Всеукраїнського відкритого марафону 
з української мови імені Петра Яцика

Сорока Михайло 
Павлович

учень 10 класу
 Харківського фізико-

математичного ліцею № 27

Переможець Київського 
Міжнародного фізико-математичного 

фестивалю (ІІ місце), Відкритого 
турніру юних хіміків 

(диплом І ступеня), Каразінської 
олімпіади з математики (ІІ місце)

Куліш Дмитро 
Євгенійович

учень 10 класу 
Харківського фізико-математичного 

ліцею № 27

Переможець Київського 
Міжнародного фізико-математичного 

фестивалю (І місце), Всеукраїнської 
конференції-олімпіади геометричної 

творчості імені В.А. Ясінського 
(диплом І ступеня),  Каразінської 

олімпіади з математики
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Галіба Меліса 
Сергіївна

учениця 10 класу 
Харківського навчально-виховного 

комплексу № 45 «Академічна гімназія

Переможниця Всеукраїнської 
олімпіади з програмування (ІІІ місце), 

дівочої олімпіаді з програмування 
(ІІ місце), відкритого чемпіонату 

Харкова зі спортивного 
програмування (ІІІ місце), 

ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН України
 (секція «Інформаційні системи, бази 
даних», диплом ІІ ступеня), міського 

турніру юних інформатиків

Руккас Олена 
Кирилівна
учениця 11 класу 

Харківського навчально-виховного 
комплексу № 45 «Академічна гімназія 

Переможниця Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів 
Малої академії наук України 
(секція «Мікроекономіка та 

макроекономіка», 
диплом ІІІ ступеня), 

міського турніру юних істориків

Харченко Федір 
Олександрович

учень 10 класу 
Харківського навчально-виховного 

комплексу № 45 «Академічна гімназія»

Переможець Всеукраїнської олімпіади 
з програмування (II місце), юніорської 
олімпіади з програмування (III місце), 

ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН України (секція 
«Інформаційні системи, бази даних та 

системи штучного інтелекту», 
диплом ІІ ступеня)

Данг Мінь 
Конг

учень 10 класу
 Харківського фізико-математичного 

ліцею № 27

Переможець Всеукраїнської 
олімпіади юних математиків 

(ІІІ місце), конференції-олімпіади 
геометричної творчості

 імені В.А. Ясінського 
(диплом ІІ ступеня), Каразінської 

олімпіади з математики

Дроздова Аліна 
Сергіївна

учениця 11 класу 
Харківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 122

Переможниця Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-

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

технічна творчість та винахідництво», 
диплом ІІІ ступеня), міського турніру 

юних винахідників та раціоналізаторів

Бондаренко Поліна 
Сергіївна

учениця 10 класу 
Харківської спеціалізованої школи 

І-ІІІ ступенів № 73

Переможниця Міжнародного мовно-
літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді 
імені Тараса Шевченка  (ІІ місце), 

всеукраїнських та міських конкурсів 
творчих робіт

Бондаренко Лев 
Романович

учень 8 класу 
Харківського приватного ліцею 

«Школа ˝Ранок˝»

Володар рекордів Україні, 
зафіксованих в Національному 

реєстрі рекордів, наймолодший 
знавець англійської мови в Україні, 
який склав мовний Кембриджський 

іспит рівня С-2

Ібрагімов Ярослав 
Максимович

учень 9 класу 
Харківського фізико-математичного 

ліцею № 27

Переможець Київського 
Міжнародного фізико-математичного 

фестивалю (ІІІ місце), конференції-
олімпіади геометричної творчості 

імені В.А. Ясінського 
(диплом ІІ ступеня), 

фізико-математичного свята 
«Наукові старти»
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Бессонова Віталіна 
Віталіївна
учениця 4 класу 

Дитячої музичної школи № 3 
імені М.В. Кармінського

Лауреатка І та ІІ ступенів міжнародних 
вокальних конкурсів «Wonder Fest 
Georgia Independence day» (Грузія), 
«Wien melody» (Австрія), «Golden 

Europe» (Чехія), «Grand Fest» 
(м. Кам’янець-Подільський), 

«Superstar» (м. Чернігів), «Таланти 
України», Всеукраїнського 

багатожанрового фестивалю-конкурсу 
мистецтв «Чарівний світ» (м. Київ)

Ломідзе Софія 
Іллівна

учениця 8 класу 
Дитячої музичної школи № 13 

імені М.Т. Коляди

Володарка Гран-прі та лауреатка 
міжнародних конкурсів музичного 

мистецтва «Мій зірковий 
час», «Київський колорит», 

Інтернаціонального музичного 
конкурсу в Белграді, «Favorite Fest 
Georgia Art» (Грузія-Болгарія), «Юні 
таланти» (Польща), Всеукраїнського 
багатожанрового конкурсу мистецтв 

«Родина» імені Назарія Яремчука 
(м. Київ)

Раков Михайло 
Олексійович

учень 7 класу 
Харківського приватного навчально-
виховного комплексу «Гімназія ОЧАГ»

Лауреат І та ІІ премій міжнародних 
конкурсів виконавців на класичній 

гітарі в Чорногорії, Білорусі, Румунії, 
Австрії, Болгарії, Албанії, Німеччині, 

Сербії, володар Гран-прі всеукраїнських 
фестивалів-конкурсів «Фієста» 
(м. Черкаси), «Барви Полтави»

Синжеряк Георгій 
Олександрович

учень 5 класу 
Дитячої музичної школи № 15 

імені В.А. Моцарта, 8 класу 
Харківської гімназії № 14

Володар Гран-прі міжнародних 
фестивалів-конкурсів мистецтв 

«Золото Єгипту», «Країна мрій», 
«Sunflower Fest», «Сузір’я талантів», 
всеукраїнського дитячо-юнацького 

естрадного конкурсу «Музична 
парасолька», лауреат телевізійного 

фестивалю мистецтв «Чарівна 
перлина»

Пахомов Максим 
Вікторович

учень 6 класу 
Харківської спеціалізованої школи 
з поглибленим вивченням окремих 

предметів № 133 «Ліцей мистецтв»

Лауреат І та ІІ ступенів у номінації 
«інструментальний жанр» 

Міжнародних фестивалів мистецтв 
та багатожанрових конкурсів 

«Jiskra» (Чехія), «European talents 
competitions» (Угорщина), «Zimni 

Melody» (Словенія-Україна), «Golden 
talents of Madrid» (Іспанія), «Racconto 

di primavera» (Італія), «Таланти 
України», всеукраїнських конкурсів 

сучасного музичного мистецтва

Тронза Олександр 
Романович

учень 3 класу 
Харківського приватного навчально-

виховного комплексу «Центр 
розвитку дитини «ІНТЕЛЕКТ»

Багаторазовий переможець 
міжнародних інструментальних 

конкурсів (США, Болгарія, Іспанія, 
Італія, Чехія), лауреат всеукраїнських 

фестивалів-конкурсів мистецтв 
«Україна єдина» (м. Київ), «Pearls 

of Talent» (м. Одеса), «Таланти 
багатодітної родини» (м.Харків)

Прудкий Богдан 
Артемович

учень 5 класу 
Харківської школи мистецтв для 

підлітків та дорослих

Лауреат І та ІІ ступенів європейського 
фестивалю «Golden talents of 
Madrid» (Іспанія), Канадсько-

українського фестивалю дитячої та 
юнацької творчості, міжнародних та 
всеукраїнських фестивалів-конкурсів 

фортепіанної музики
 «Super Art-2021», «STELLA 

FUTURA-онлайн» (Україна-Італія), 
«Star line performes» (Польща), 
«Джаз Фієста-2020», «Весняний 

калейдоскоп», «Соняшник»

Антонушкіна 
Катерина Олексіївна

учениця 11 класу 
Харківського університетського 

ліцею

Переможниця міського конкурсу 
«Учень року – 2021» у номінації 

«Творча особистість», Міжнародного 
фестивалю-конкурсу мистецтв 

«Super Art-2021», всеукраїнських 
фестивалів танцю та сучасного 

музичного мистецтва
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Краснощок Марія 
Борисівна
учениця 11 класу 

Харківської спеціалізованої школи 
І-ІІІ ступенів № 119

Переможниця міського конкурсу 
«Учень року – 2021» у номінації 

«Творча особистість», 
лауреат І ступеня міжнародних 
конкурсів-фестивалів дитячої 
творчості (Білорусь, Вірменія), 

Всеукраїнського конкурсу хореографії 
та вокального мистецтва

 «Star of stage», півфіналістка 
телепроєкту «Голос діти»

Нерух Ніка 
Олексіївна
учениця 11 класу 

Харківської спеціалізованої школи 
І-ІІІ ступенів № 15 з поглибленим 

вивченням окремих предметів

Кандидат у майстри спорту України 
з художньої гімнастики. 

Переможниця міського конкурсу 
«Учень року – 2021» у номінації 

«Спортсмен», чемпіонатів м. Харкова 
та Харківської області, фестивалю 

художньої гімнастики
 «Краса врятує світ», призерка 

всеукраїнського турніру «Miss Grace», 
фестивалю художньої гімнастики 

«Юні Грації»

Кушнаренко Марія 
Олександрівна

учениця 11 класу 
Харківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 100 
імені А.С. Макаренка

Переможниця міського конкурсу 
«Учень року – 2021» у номінації «Творча 

особистість», лауреатка І та ІІ ступенів 
міжнародних музичних фестивалів 
виконавського мистецтва «Музика 
– наш спільний дім», «Джазфієста», 
«Talents of the 21 century», «Зимове 

сяйво», всеукраїнського конкурсу 
сучасного музичного мистецтва 

«Харківські зорі»

Мусієнко Катерина 
Максимівна

вихованка Міської комплексної 
дитячо-юнацької спортивної школи 

«Восток»

Кандидат у майстри спорту України 
з шашок, член національної збірної 

команди України. Переможниця 
чемпіонатів Європи та України серед 
юнаків та дівчат, молодіжного Кубку 

України, міжнародного конкурсу 
шашок «Туреччина-2021»

Дюняшев Микита 
Сергійович

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 України. Переможець Кубку 
Європи серед юніорів (Словенія), 

чемпіонату України, всеукраїнського 
турніру пам’яті В. Морозова, призер 

міжнародного турніру 
«Золота Осінь», всеукраїнського 

змагання «Олімпійські надії»

Дронова Уляна 
Олегівна

учениця 11 класу 
Харківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 36

Майстер спорту України з настільного 
тенісу, член національної збірної 

команди України. 
Переможниця міського конкурсу 
«Учень року – 2021» у номінації 
«Спортсмен», чемпіонка України 

серед дівчат, всеукраїнських змагань 
найсильніших юніорів України, 
учасниця міжнародних турнірів

Клименко Ксенія 
Михайлівна

учениця 11 класу 
Харківської спеціалізованої школи 
І-ІІІ ступенів № 11 з поглибленим 

вивченням окремих предметів

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

Переможниця міського конкурсу 
«Учень року – 2021» у номінації 

«Спортсмен», міжнародного турніру 
(Угорщина), призерка чемпіонату 

України серед юнаків та дівчат, Кубку 
України, відкритого Кубку м. Харкова 

з фігурного катання на ковзанах

Бондар Дмитро 
Юрійович

учень 11 класу 
Харківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 78 

Майстер спорту України з шахів. 
Переможець міського конкурсу 
«Учень року – 2021» у номінації 

«Спортсмен», призер турніру 
з нормою міжнародного майстра, 

чемпіонату України з класичних 
шахів серед юнаків, Всеукраїнського 

шахового турніру 
«ХІ Меморіал В.Т. Грохотова»
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Каменський Володимир 
Олександрович

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 

України. Учасник І етапу Кубку Європи 
серед юніорів та кадетів (Словенія), 
переможець та призер чемпіонатів 

України, відкритих всеукраїнських змагань 
«Кубок Олімпійського чемпіона

 Віктора Рубана», «Олімпійські надії»

Чорноморд Євгенія 
Євгеніївна

студентка 
Харківського національного 
економічного університету 

імені Семена Кузнеця

Переможниця  Всеукраїнського 
конкурсу студентських та учнівських 

робіт «Україна у сучасному 
геополітичному просторі: погляд 
молоді» (II місце), багаторазова 

учасниця міжнародних та 
всеукраїнських науково-практичних 

конференцій та вебінарів 
(м.  Кривий Ріг, Суми, Вінниця, Львів, 

Дніпро, Переяслав, Одеса, Київ)

Теплухіна Софія 
Романівна

вихованка Міської комплексної дитячо-
юнацької спортивної школи

Майстер спорту України зі стрибків 
на батуті, член національної збірної 

команди України. Переможниця Кубку 
України, відкритих всеукраїнських 

змагань зі стрибків на акробатичній 
доріжці, Всеукраїнського турніру пам’яті 

фронтового кореспондента 
М. Ксенофонтова, 

призерка командного чемпіонату 
України

Золотарьов Климентій 
Дмитрович

випускник 
Харківського фізико-математичного 

ліцею № 27, студент Харківського 
національного університету

 імені В.Н. Каразіна

Володар срібних медалей Міжнародних 
учнівських математичних олімпіад, 

переможець Міжнародної 
Жаутиківської олімпіади 

(диплом І ступеня), Всеукраїнської 
олімпіади юних математиків (ІІ місце)

Золотар Тимур 
Денисович

вихованець Комплексної дитячо-
юнацької спортивної школи № 4

Срібний призер чемпіонату світу
 з шашок-64 серед юнаків з класичної 

гри (Туреччина), переможець 
чемпіонату Європи з класичної, 

блискавичної та швидкої гри, 
чемпіонату України серед 
міні-кадетів. Має перший 

спортивний розряд з шашок

Петрик Анастасія 
Віталіївна

студентка 
Харківського національного 
автомобільно-дорожнього 

університету

Переможниця Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт 

зі спеціалізації «Економіка бізнесу» 
(диплом І ступеня), зі спеціальності 

«Управління персоналом та 
економіка праці» (диплом ІІ ступеня), 

міжнародного конкурсу 
студентських наукових робіт 

«Black Sea Science − 2021»
 (диплом ІІІ ступеня), міжнародних 
науково-практичних конференцій, 

авторка наукових статей

Шашунькіна Софія 
Андріївна

вихованка Міської спеціалізованої 
дитячо-юнацької спортивної школи 

олімпійського резерву

Кандидат у майстри спорту  України 
з фігурного катання на ковзанах, 
член збірної команди України. 
Призерка чемпіонату та Кубку 

України, всеукраїнських змагань юних 
фігуристів, міжнародних змагань 

«Spring Talents Cup Ukraine»

Марценюк Всеволод 
Всеволодович

студент 
Національного юридичного 

університету 
імені Ярослава Мудрого

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт 

(секція «Право», диплом І ступеня), 
Всеукраїнського турніру

 «Судові дебати з цивільного права 
та процесу», учасник міжнародних та 
всеукраїнських науково-практичних 
конференцій, вебінарів, юридичного 

форуму
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Мироненко Анастасія 
Анатоліївна

курсантка 
Національного університету 
цивільного захисту України

Переможниця Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт 
зі спеціальностей «Цивільна безпека 

(Охорона праці)» та «Цивільний 
захист» (дипломи І ступеня)

Гладир Влада 
Сергіївна

студентка
 Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна

Переможниця Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових 
робіт зі спеціальності «Екологія» 

(диплом І ступеня), конкурсу 
«Молодь і прогрес у раціональному 

природокористуванні» 
(диплом І ступеня), учасниця 

міжнародних проєктів, молодіжних 
конгресів та науково-практичних 

конференцій, співавторка наукових 
публікацій

Матюшенко Іван 
Миколайович

випускник 
Харківського фізико-математичного 

ліцею № 27, студент Харківського 
національного університету 

імені В.Н. Каразіна

Переможець міжнародних конкурсів 
молодих винахідників (Індонезія, 

золота медаль; Канада, срібна медаль), 
Міжнародної Варшавської виставки 

винаходів (золота медаль), олімпіади 
наукових проєктів (Туреччина, 
срібна медаль), Всеукраїнської 

науково-технічної виставки-конкурсу 
молодіжних інноваційних проєктів 

«Майбутнє України» (диплом ІІ ступеня)

Іванова Софія 
Іванівна

студентка 
Харківського національного 

університету радіоелектроніки

Переможниця Міжнародної 
олімпіади наукових проєктів 

(Туреччина, золота медаль), виставок 
у Тайвані, Малайзії, Польщі, учасниця 

міжнародної науково-практичної 
конференції «Політ. Сучасні проблеми 

науки», молодіжного форуму 
«Радіоелектроніка та молодь 

у ХХІ столітті»

Кочолодзян Марія 
Сергіївна

студентка 
Національного юридичного 

університету 
імені Ярослава Мудрого

Переможниця Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт 
зі спеціальностей «Адміністративне 

право і процес, фінансове право, 
інформаційне право» 

(диплом І ступеня) та «Цивільна 
безпека (Охорона праці)» 

(диплом ІІІ ступеня), учасниця 
Міжнародної школи «Перехідне 

правосуддя: світовий досвід і 
український контекст»

Ревякін Антон 
Михайлович

студент 
Державного біотехнологічного 

університету

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціальностей «Управління 
проєктами і програмами» та 

«Менеджмент» (дипломи ІІІ ступеня), 
конкурсу «Молода наука Харківщини: 

вектори розвитку», учасник 
міжнародної науково-практичної 
конференції студентів, аспірантів і 

молодих вчених «Екологія – філософія 
існування людства»

Дьяков Максим 
Олегович

випускник 
Харківського ліцею № 107, студент 

Харківського національного 
медичного університету

Переможець міського конкурсу 
«Учень року – 2021» у номінації 
«Інтелектуал», Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України (секція 
«Зоологія», диплом ІІ ступеня), 
міського турніру юних біологів

Лавінда Марина 
Олександрівна

студентка 
Харківського національного 

університету міського господарства 
імені О.М. Бекетова

Переможниця Міжнародного 
та Всеукраїнського конкурсів 
студентських наукових робіт 
зі спеціальності «Екологія»

 (дипломи ІІ ступеня), міжнародної 
науково-практичної онлайн-

конференції «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування: 
освіта – наука – виробництво», має 

патент на корисну модель та наукові 
публікації
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Гордієнко Поліна 
Олексіївна

студентка 
Харківського національного 

медичного університету

Переможниця та авторка публікацій 
міжнародних науково-практичних 
конференцій молодих учених та 

студентів з актуальних питань 
сучасної медицини (Україна, США, 

Нідерланди, Аргентина, Німеччина, 
Узбекистан), учасниця фестивалю 

молодіжної науки

Казаков Дмитро 
Олегович

випускник 
Харківської гімназії № 83, 

студент Національного технічного 
університету «Харківський 
політехнічний інститут»

Переможець міського конкурсу 
«Учень року – 2021» у номінації 
«Інтелектуал», Всеукраїнської 

олімпіади з програмування (ІІ місце), 
відкритого чемпіонату зі спортивного 

програмування (І місце)

Шумейко Дарина 
Олегівна

студентка 
Харківського національного 

університету будівництва та 
архітектури

Переможниця Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціальності «Архітектура та 
містобудування» (диплом І ступеня), 
учасниця міжнародних конференцій 

молодих учених, молодіжного 
конгресу «Сталий розвиток: захист 

навколишнього середовища»

Болотніков Захарій 
Вячеславович

випускник 
Харківської гімназії № 116, 

студент Харківського національного 
університету радіоелектроніки

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН України 

(секція «Екологічно безпечні 
технології та ресурсозбереження», 

диплом ІІІ ступеня), науково-технічної 
виставки-конкурсу молодіжних 

інноваційних проєктів 
«Майбутнє України»

Москвітін Микита 
Сергійович

студент 
Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна

Переможець Міжнародної олімпіади 
з теоретичної механіки в Білорусі 

(ІІ місце в особистій першості 
та ІІІ місце у складі команди)

Гончар Дар’я 
Тарасівна

випускниця 
Харківського ліцею № 161 

«Імпульс», студентка Харківського 
національного університету

 імені В.Н. Каразіна

Володарка срібної медалі 
Міжнародного турніру юних фізиків 

(Грузія), переможниця міських 
турнірів юних фізиків та математиків

Трофимченко Каміла 
Сергіївна

студентка 
Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна

Переможниця Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт 

за напрямом «Актуальні питання 
співробітництва з Європейським 

союзом» (диплом І ступеня), учасниця 
міжнародних та всеукраїнських 

науково-практичних конференцій, 
міжнародного проєкту 

модуля Жана Моне

Хорошко Ілля 
Олександрович

випускник 
Харківського ліцею № 161 «Імпульс», 
студент Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна

Володар срібної медалі 
Міжнародного турніру юних фізиків 

(Грузія), переможець міських турнірів 
юних фізиків та математиків
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Кривенко Єгор 
Олександрович

студент 
Національного аерокосмічного 

університету імені М.Є. Жуковського 
«Харківський авіаційний інститут»

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціальності «Інформаційні 
системи та технології» 

(диплом I ступеня), учасник 
міжнародної науково-практичної 
конференції «Обробка сигналів і 

негаусівських процесів»

Ярошенко Єлизавета 
Дмитрівна

студентка 
Харківського національного 

університету будівництва та 
архітектури

Переможниця Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт 

зі спеціальності «Будівництво та 
цивільна інженерія» 

(диплом І ступеня), міжнародної 
науково-практичної конференції 

«Теорія і методи будівельного 
матеріалознавства»

Гнатова Ганна 
Андріївна

 студентка 
Харківського національного 
автомобільно-дорожнього 

університету

Переможниця Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт 

зі спеціальності «Автомобільний 
транспорт» (диплом І ступеня), 

учасниця міжнародних науково-
практичних конференцій

Комишан Руслан 
Григорович

випускник 
Харківської гімназії № 163, студент 

Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна

Переможець міського конкурсу 
«Учень року – 2021» у номінації 
«Лідер», автор та фасилітатор 

тренінгів, переможець 
Всеукраїнського турніру юних 

економістів, конкурсу відеоесе 
«Сучасний лідер місцевого 
самоврядування», конкурсу 

проєктних ініціатив 
«Марафон унікальних справ»

Русанов Олег 
Дмитрович

студент 
Харківського національного 

медичного університету

Переможець міжнародних та 
всеукраїнських науково-практичних 

конференцій (Іспанія, Швеція, 
Німеччина, Італія, Україна), учасник 

Всесвітнього неврологічного конгресу, 
брейн-рингу студентів та молодих 

вчених «Медицина без меж»

Костів Ганна 
Андріївна

випускниця 
Харківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 31, студентка 
Харківського національного 
економічного університету 

імені Семена Кузнеця

Переможниця міського конкурсу 
«Учень року – 2021» у номінації 

«Лідер», всеукраїнської інтернет-
олімпіади, учасниця конференції 

«Наука 2020 року», менторка 
цифрової грамотності

Перепелиця Андрій 
Сергійович

студент 
Харківського національного 

університету міського господарства 
імені О.М. Бекетова

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових 

робіт з галузі «Енергетика» 
(диплом I ступеня), учасник 

міжнародної науково-практичної 
конференції «Енергозбереження та 

енергоефективність», автор наукових 
публікацій та статей

Передерій Антон 
Олександрович

випускник 
Харківської спеціалізованої школи 

І-ІІІ ступенів № 162, студент 
Національного юридичного 

університету 
імені Ярослава Мудрого

Переможець міського конкурсу 
«Учень року – 2021» у номінації 
«Інтелектуал», міських турнірів 

юних фізиків, правознавців, 
істориків, економістів, винахідників 
і раціоналізаторів, олімпіади «Юний 
правознавець» у номінації «Майстер 

слова», відкритої конференції-
конкурсу «Каразінський колоквіум»
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Шкурченко Анастасія 
Юріївна

студентка 
Національного технічного 
університету «Харківський 
політехнічний інститут»

Переможниця всеукраїнського 
конкурсу перекладу «Художнє 

слово в світовій культурі», учасниця 
міжнародних та всеукраїнських 

науково-практичних конференцій, 
Молодіжного соціологічного форуму, 

авторка наукових публікацій

Романів Роман 
Романович

курсант 
Харківського національного 

університету внутрішніх справ

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу малих грантів для молодих 

вчених Всеукраїнської асоціації 
кримінального права (I місце), 
наукової конференції «Спільне 

товариство профспілки і проблеми 
молоді» (диплом II ступеня), учасник 

міжнародної конференції в Іспанії, 
автор наукових публікацій

Яхно Тетяна 
Андріївна

 студентка 
Національного фармацевтичного 

університету

Переможниця міжнародних та 
всеукраїнських науково-практичних 

конференцій, учасниця проєкту 
Всесвітньої організації охорони 
здоров’я у рамках цілей сталого 

розвитку, наукового квесту до Дня 
науки в Україні, авторка наукових 

публікацій

Глюза Марія
 Павлівна

студентка 
Харківського національного 

університету радіоелектроніки

Переможниця Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт 

зі спеціалізації «Прикладна
 геометрія, інженерна графіка та 

технічна естетика» 
 (диплом ІІ ступеня), виставки 

технічної творчості Міжнародного 
молодіжного форуму 

«Радіоелектроніка та молодь
 у ХХІ столітті» (І місце), 

учасниця міжнародних наукових 
конференцій

Жидик-Будько Роман 
Русланович

випускник 
Харківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 36, 
студент Харківського національного 

економічного університету 
імені Семена Кузнеця

Переможець міського конкурсу 
«Учень року – 2021» у номінації 

«Лідер», конкурсу проєктів школи 
розвитку «Мер міста», конкурсу 

лідерів учнівського самоврядування, 
віртуальної краєзнавчої експедиції 

учнівської молоді
 «Моя Батьківщина — Харківщина»

Рощупкін Дмитро 
Сергійович

випускник 
Харківського навчально-виховного 

комплексу № 45 «Академічна 
гімназія», студент Національного 

технічного університету 
«Харківський політехнічний 

інститут»

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН України (секція «Комп`ютерні 

системи та мережі», 
диплом ІI ступеня),  олімпіади 

з програмування (IІ місце), 
Української олімпіаді з лінгвістики 
(ІІІ місце), Каразінської олімпіади 

з математики

Човпан Ігор 
Сергійович

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 «Технології програмування», 

диплом ІIступеня),  Всеукраїнської 
олімпіади з програмування (III місце), 
міського турніру юних інформатиків

Сдобнов Артем 
Дмитрович

випускник 
Харківського фізико-математичного 

ліцею № 27, студент 
Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна

Переможець Всеукраїнської 
олімпіади юних математиків 

(ІІІ місце), олімпіади з програмування 
(ІІ місце), конференції-олімпіади 

геометричної творчості
 імені В.А. Ясінського

 (диплом І ступеня), міського турніру 
юних математиків



 

 
 

 

 
 

2021/2022 

17

                                               ОБДАРОВАНІСТЬ

Єлісєєва Олена 
Сергіївна

курсантка 
Харківського національного 

університету внутрішніх справ

Переможниця Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт 

зі спеціальності «Теорія та історія 
держави і права; історія політичних 
і правових учень; філософія права» 

(диплом ІІІ ступеня), учасниця 
міжнародних науково-методичних 

конференцій

Кобзєв Дмитро 
Павлович

студент 
Харківського національного 

університету мистецтв 
імені І.П. Котляревського

Володар Гран-прі та лауреат І премії 
міжнародних фестивалів (Угорщина, 

Німеччина, Італія), конкурсів 
«Лиманські зорі», «Палаюча зірка», 

конкурсу скрипалів 
імені Мирона Полякіна

Скрипник Костянтин 
Євгенович

 студент 
Харківського національного 

університету радіоелектроніки

Переможець міжнародного конкурсу 
студентських наукових робіт 

зі спеціальності «Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані технології» 

(диплом І ступеня), виставки технічної 
творчості молоді Міжнародного 

молодіжного форуму «Радіоелектроніка 
та молодь у ХХІ столітті», 

автор наукових публікацій

Бойко Юлія 
Борисівна

випускниця 
Харківської спеціалізованої школи 

I-III ступенів № 109, студентка 
Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна

Переможниця міського конкурсу 
«Учень року – 2021» у номінації 

«Творча особистість», міжнародних 
конкурсів «Golden Talents of Madrid» 

(Іспанія), «Wien melody» (Австрія), 
«Grand Music Fest» (м. Харків), 

«Зоряне сяйво» (м. Дніпро)

Ковальова Анастасія 
Сергіївна

студентка 
Харківського національного 

університету будівництва та 
архітектури

Переможниця Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт 
зі спеціальності «Техногенна безпека» 

(диплом ІІ ступеня), учасниця 
міжнародних науково-технічних 

конференцій

Бабіюк Анастасія 
Юріївна

студентка 
Харківського національного 

університету мистецтв 
імені І.П. Котляревського

Володарка Гран-прі та лауреатка 
І-ІІ ступенів міжнародних та 

всеукраїнських фестивалів-конкурсів 
мистецтв «Favorites vocal» (Іспанія), 

«Fest Olymp» (Швейцарія), «Christmas 
Fest» (м. Одеса), «Super Art», 

«Талановита країна» (м. Харків)

Ручко Аліна 
Сергіївна

випускниця 
Харківської загальноосвітньої школи 

I-III ступенів № 42, студентка 
Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого

Переможниця Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої академії наук України 
(секція «Українська література»,

 диплом ІІ ступеня), учасниця учнівських 
науково-практичних конференцій

Лаптєва Ірина 
Віталіївна

студентка 
Національного юридичного 

університету імені Ярослава 
Мудрого

Володарка Гран-прі та лауреатка 
міжнародних конкурсів «Сузір’я 

Святогір’я Gold Europe», «Водограй», 
«Sozvezdie Podzimu», фестивалю 
«European Talents» (Угорщина), 

Всеукраїнського конкурсу акторської 
пісні імені Л. Гурченко
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Пупіна Еліна 
Дмитрівна

студентка 
Харківської державної академії 

дизайну і мистецтв

Переможниця міжнародних 
анімаційних та кіно-медіа фестивалів 
(Сербія, Італія, США, Англія, Україна), 
фіналістка Міжнародного конкурсу 

шрифту і типографіки «Pangram»

Літвін Катерина 
Юріївна

студентка 
Харківської гуманітарно-педагогічної 

академії

Переможниця Міжнародного 
фестивалю-конкурсу «Stella Futura» 
(Україна-Італія), конкурсів сучасного 

мистецтва «Art Prima Fest» (м. Харків), 
«Квітнева Фантазія» (м. Дніпро)

Малов Гліб 
Павлович

 
студент 

Харківського національного 
університету мистецтв
 імені І.П. Котляревського

Лауреат 1 премії міжнародних 
конкурсів «Melodi» (Турція),

 «Голос Міста» (Литва), «Зоряна 
Брама» (м. Київ), дипломант 

міжнародного конкурсу «Ніч в 
Мадриді» (Іспанія), Всеукраїнського 
відкритого конкурсу виконавців на 
духових та ударних інструментах 

імені В. Старченка

Коваленко Руслана 
Ігорівна

студентка 
Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна

Переможниця всеукраїнських 
літературних конкурсів «У римах 

світлих оживає слово», «Букет для 
Матусі», «Людина. Доля. Епоха», 

«Поетична весна», 
авторка поетичних творів

Колесніченко Олександра 
Віталіївна

студентка 
Харківського національного університету 

мистецтв імені І.П. Котляревського

Лауреатка І та ІІ премій міжнародних 
фестивалів-конкурсів 

«Talents of the 21 century» (Болгарія), 
«Підкори сцену» (м. Київ), «Сила Музики», 
«Вогні Баку» (Азербайджан-Грузія-Україна)

 у категоріях вокальне та театральне 
мистецтво

Конотоп Каміла 
Сергіївна

студентка 
Харківської державної академії 

фізичної культури

Майстер спорту України 
міжнародного класу з важкої 

атлетики, член збірної команди 
України. Чемпіонка світу та Європи, 

срібна призерка кубків світу, 
переможниця кубків України, 

посіла 5 місце на Олімпійських іграх 
2021 року в Токіо

Федурко Марина 
Миколаївна

студентка 
Харківського національного медичного 

університету

Володарка Гран-прі та переможниця 
міжнародних фестивалів-конкурсів 

мистецтв «Нова Ера талантів», 
«Єднаймо Світ» (м. Львів),

 «Marine Fantasy» (Болгарія),
 «Paints of the Spanish Sun» 

(Іспанія), «Золотий кубок Одеси», 
всеукраїнського багатожанрового 
онлайн-конкурсу «Осіння Феєрія»
 в номінації «Народний танець»

Тогобицький Ілля 
Едуардович

курсант 
Харківського національного 

університету внутрішніх справ

Майстер спорту України 
міжнародного класу з боксу, 

член молодіжної збірної 
команди України. Срібний призер 

чемпіонату світу  у Польщі, 
переможець Міжнародного турніру 

з боксу, чемпіонатів Європи та 
України серед молоді
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Труш Роман 
Романович

студент 
Національного юридичного 

університету 
імені Ярослава Мудрого

Майстер спорту України з боротьби 
самбо, член збірної команди України. 

Бронзовий призер чемпіонату світу 
серед юніорів (Сербія) та чемпіонату 

Європи (Кіпр), переможець 
чемпіонату та Кубку України серед 

чоловіків

Третьякова Ірина 
Дмитрівна

студентка 
Харківського національного 

медичного університету, вихованка 
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 України. Володарка 
бронзової медалі чемпіонату 
світу серед юніорів (Польща), 

переможниця чемпіонату України, 
призерка І етапу Кубку Європи 

(Словенія), відкритих всеукраїнських 
змагань «Кубок Олімпійського 

чемпіона Віктора Рубана»,
 «Олімпійські надії»

Мікулін Ілля 
Сергійович

 випускник 
Харківської гімназії № 152,

 студент Харківського національного 
університету будівництва 

і архітектури

Кандидат у майстри спорту з тхеквондо 
(ВТФ). Переможець міського конкурсу 

«Учень року – 2021» у номінації 
«Спортсмен», чемпіон України серед 
юніорів, срібний призер чемпіонату 
України серед молоді, переможець 

відкритої першості Запорізької області, 
чемпіонату Харківської області

Рошка Вероніка 
Даніїлівна

студентка 
Харківського національного 

університету радіоелектроніки

Майстер спорту України 
з козацького двобою, член збірної 

команди України. 
Переможниця чемпіонату Європи, 

Кубку України з козацького двобою, 
чемпіонка України 

з годзю-рю карате та  хортингу

Ражба Матвій 
Владленович

студент 
Харківського національного 
педагогічного університету 

імені Г.С. Сковороди

Майстер спорту України з боксу, 
член національної збірної команди 
України. Переможець міжнародних 
турнірів «Danas Pozniakas» (Литва), 

«Перлина Адріатики», «Кубок 
Чорногорії», срібний призер 

чемпіонату України серед молоді

Скуріхін Єгор 
Олександрович

курсант 
Харківського національного 

університету внутрішніх справ

Майстер спорту України 
з таїландського боксу, 

член національної збірної команди 
України. Переможець та срібний 

призер чемпіонатів України 
з таїландського боксу, 

кікбоксингу ВТКА

Євсюков Дмитро 
Володимирович

випускник 
Харківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 53, студент Харківської 
державної академії фізичної культури

Кандидат у майстри спорту України 
з кікбоксингу. Переможець міського 

конкурсу «Учень року − 2021» у номінації 
«Спортсмен», чемпіонату України 

з кікбоксингу WPKA, срібний призер 
чемпіонату Європи серед аматорів

Ребрик Олександра 
Юріївна

випускниця 
Харківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 37, студентка 
Української інженерно-педагогічної 

академії

Кандидат у майстри спорту України 
з пауерліфтингу. Переможниця та 
бронзова призерка чемпіонатів 

Європи, чемпіонка України, 
рекордсменка світу з армліфтингу
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Міщенко Поліна
Сергіївна

учениця 10 класу 
Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 15 
з поглибленим вивченням 

окремих предметів

Чижова Анастасія 
Романівна
учениця 11 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 26

Андрухів Андріана 
Романівна

учениця 9 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 40

Одокієнко Анна 
Павлівна 

учениця 11 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 70

Цьомкало Вероніка 
Костянтинівна

учениця 10 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 71
 

Скубак Валерія 
Віталіївна
учениця 11 класу 

Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 75

Носаченко Євгенія 
Олегівна

учениця 11 класу 
Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 80

Клименко Дар’я 
Анатоліївна 

учениця 11 класу 
Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 85

Савицька Анна 
Віталіївна
учениця 8 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 88 

імені О.Г. Зубарева

Степнова Валерія 
Іванівна 

учениця 10 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 104

Свєтікова Світлана 
Валеріївна
учениця 11 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 113

Чернова Вікторія 
Володимирівна

учениця 11 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 118
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Ясінецька Дар’я 
Олегівна

учениця 10 класу 
Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 119

Волощенко Влада 
Романівна

учениця 9 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 121

Забара Владислава 
Андріївна
учениця 8 класу 

Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 155

Полякова Євгенія 
Романівна
учениця 11 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 157

Крючка Олег 
Юрійович

учень 11 класу 
Харківської гімназії № 163

 

Скрипченко Кирило 
Андрійович

учень 10 класу 
Харківської гімназії № 1

Щербина Дарина 
Анатоліївна

учениця 11 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 168

Сенчук Поліна 
Петрівна

учениця 10 класу 
Харківського педагогічного 

ліцею № 4

Таран Ілля 
Романович

вихованець 
Комплексної дитячо-юнацької 

спортивної школи № 11

Городецька Ксенія 
Зурабівна
учениця 11 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 5

Савенок Ярослава 
Сергіївна

вихованка 
Палацу дитячої та юнацької 

творчості «ІСТОК»

Фенченко Олександр 
Миколайович

учень 7 класу 
Харківського технологічного 

ліцею № 9

КРАЩИЙ УЧЕНЬ
ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
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Муртузалієва Альбіна 
Романівна
учениця 11 класу 

Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів 

з поглибленим вивченням 
окремих предметів № 16 

імені В.Г. Сергєєва

Курман Оксана 
Олександрівна

учениця 11 класу 
Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 17

Благодарна Вікторія 
Миколаївна

учениця 10 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 36

Стус Юлія 
Миколаївна

учениця 10 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 37

Онопрієнко Євгеній 
Іванович

учень 9 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 52

Бабаніна Арина 
Вячеславівна

учениця 10 класу 
Харківської гімназії № 55

 

Черкашина Діана 
Олександрівна

учениця 10 класу 
Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 62

Андрусь Маргарита 
Андріївна
учениця 6 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 96

Мігура Анна 
Олексіївна

учениця 9 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 100 
імені А.С. Макаренка

Росляков Микита 
Леонідович

учень 10 класу 
Харківського ліцею № 107

Бадун Іван 
Андрійович 

учень 9 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 110

Грицина Вікторія 
Ігорівна

учениця 11 класу 
Харківської спеціалізованої 

школи з поглибленим вивченням 
окремих предметів № 133 

«Ліцей мистецтв»
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Гонтар Анастасія 
Олександрівна

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

Русанова Владислава 
Віталіївна
учениця 11 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 158

Пащенко Аліна 
Євгенівна 
учениця 11 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 164

Тімошевський 
Владислав 

Вячеславович
учень 11 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 165

Агафонова Анастасія 
Сергіївна

учениця 10 класу 
Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 166 

«Вертикаль»

Чаркін Марк 
Олександрович

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

Трубнікова Ніка 
Сергіївна
учениця 9 класу 

Харківської гімназії № 172
 

Ель Фар Аміра 
Гасан
вихованка

Центру позашкільної освіти 
«ВЕКТОР»

Отченашко Мілена 
Олексіївна

учениця 8 класу 
Харківського ліцею

«Освітній простір «Гравітація»

Лавошник Михайло 
Олександрович

вихованець 
Комплексної дитячо-юнацької 

спортивної школи № 1

Костеневич Дар’я 
Дмитрівна

вихованка
Комплексної дитячо-юнацької 

спортивної школи № 2

Озар Ніколь 
Романівна

учениця 10 класу 
Спеціалізованої економіко-правової 
школи І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням іноземної мови
приватного вищого навчального

закладу Харківський гуманітарний 
університет «Народна українська 

академія»

КРАЩИЙ УЧЕНЬ
ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
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Бондаренко Анастасія 
Володимирівна

учениця 9 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 19

Броневський Станіслав 
Юзефович

учень 10 класу 
Харківського приватного 

навчально-виховного комплексу
«Ліцей Професіонал»

Косов Аркадій 
Олексійович

учень 4 класу 
Харківського приватного 

навчально-виховного комплексу 
«Старт-школа»

Губська Діана 
Костянтинівна

учениця 11 класу 
Харківського приватного 

академічного художнього ліцею

Заколодяжна Анжела 
Олександрівна 

вихованка 
Центру дитячої та юнацької 

творчості № 3

Попова Олеся 
Ігорівна

вихованка 
Школи мистецтв

Чорновол-Ткаченко 
Павло Віталійович

учень 10 класу 
Харківської спеціалізованої 

школи ІІ-ІІІ ступенів № 3

Колесникова Юліана 
Павлівна 

учениця 10 класу 
Харківського ліцею № 8

Шешунов Михайло 
Романович

учень 5 класу 
Харківського приватного 

навчально-виховного комплексу 
«Гімназія ОЧАГ»

Зимич Євгенія 
Валеріївна
учениця 11 класу 

Харківської гімназії № 23

Гончарова Тетяна 
Олександрівна

учениця 10 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 25

Розумна Марія 
Олегівна
учениця 8 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи I-III ступенів № 30 

імені Героя Радянського Союзу 
С.О. Борзенка

                                                 КРАЩИЙ УЧЕНЬ
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Янбекова Фаріде 
Ренатівна
учениця 9 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 31

Комісарук Артем 
Олександрович

учень 4 класу 
Харківської спеціалізованої 

школи І ступеня № 33

Мерзляков Михайло 
Юрійович

учень 10 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 42

Гончаров Іван 
Денисович

учень 11 класу 
Харківської гімназії № 43

Чистік Маргарита 
Володимирівна

учениця 11 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 56

Науменко Володимир 
Володимирович

учень 11 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 97

Ісаєнко Аліна 
Андріївна
учениця 11 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 58

Хачек’ян Анна 
Романівна

учениця 11 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 98

Якименко Єлизавета 
Олександрівна

учениця 11 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 64

Коваленко Максим 
Вікторович

учень 9 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 103

Петров Данііл 
Едуардович

учень 11 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 84

Крячко Марина 
Олександрівна

учениця 11 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 111

КРАЩИЙ УЧЕНЬ
ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
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Рамазанова Таміла 
Елчинівна 
учениця 11 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 122

Українська Катерина 
Сергіївна

учениця 10 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 123

Левченко Яна 
Віталіївна
учениця 11 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 124

Павлюченко
 Анастасія Олегівна

учениця 9 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 128

Шматько Микита 
Миколайович

учень 10 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 138

Оверко Родіон 
Вадимович

учень 10 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 139

Буряк Софія 
Дмитрівна
учениця 10 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 140

Замета Марія 
Олександрівна

учениця 11 класу 
Харківського ліцею № 141

Яриновський Дмитро 
Валерійович

учень 10 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 142

Ніколенко Ольга 
Сергіївна
учениця 9 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 143

Зезекало Арсеній 
Олексійович

учень 11 класу 
Харківської гімназії № 144

Ємець Катерина 
Сергіївна

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

учениця 8 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 167

Махонін Юрій 
Олексійович

учень 4 класу 
Харківської спеціалізованої 

школи І ступеня № 177

Чуб Аліна 
Максимівна

учениця 10 класу 
Харківського приватного 

навчально-виховного комплексу 
«Благовіст»

Тонконоженко 
Альона Вікторівна

учениця 10 класу 
Харківської вечірньої (змінної) 

школи ІІ-ІІІ ступенів № 5

Лобанова Дарина 
Вячеславівна

вихованка 
Комплексної дитячо-юнацької 

спортивної школи № 4

Грега Богдан 
Володимирович

вихованець
Центру позашкільної освіти «Мрія»

Єрохіна Анастасія 
Володимирівна

вихованка 
Комплексної дитячо-юнацької 

спортивної школи № 13

Іванова Валентина 
Євгенівна
учениця 11 класу 

Харківського приватного ліцею
«Перша українська школа»

Голданський Ігор 
Вадимович

вихованець 
Харківського дитячо-юнацького 

клубу моряків

Білоєнко Руслан 
Юрійович

учень 9 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 2

Афанасова Ярослава 
Олексіївна
учениця 10 класу 

Харківського приватного ліцею
«Лєствіца»

Чайка Марія 
Сергіївна

учениця 10 класу 
Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 11 
з поглибленим вивченням 

окремих предметів

КРАЩИЙ УЧЕНЬ
ЗАКЛАДУ ОСВІТИ



 

 
 

 

 
 

2021/2022 

29

Тихонов Владислав 
Олександрович

учень 11 класу 
Харківської гімназії № 14

Павлова Катерина 
Олександрівна

учениця 11 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 38

Віннік Олександра 
Ніколь Богданівна

учениця 6 класу 
Харківського навчально-виховного 

комплексу № 21
 

Глухих Єлизавета 
Валеріївна
учениця 10 класу 

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

Жургур Дмитро 
Вікторович

учень 9 класу 
Харківського навчально-виховного 

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

Позняк Максим 
Олексійович

учень 9 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 61 
імені Героя Радянського Союзу 

І. О. Танкопія

Грицай Артем 
Михайлович

учень 7 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 32 
імені Героя Радянського Союзу 

О.О. Головачова

Василенко Максим 
Артурович

учень 8 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 63

Біляніна Ксенія 
Романівна
учениця 11 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 72

Кондратьєв Олександр 
Денисович

учень 9 класу 
Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 73

Кириченко Анастасія
Олексіївна
учениця 10 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 74

Гонтар Софія 
Сергіївна

учениця 10 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 101
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Травченко Сергій 
Миколайович

учень 11 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 145

Кудрявцева Марія 
Олегівна

учениця 10 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 160

Кумечко Єлизавета 
Олександрівна

учениця 10 класу 
Харківського ліцею № 161 

«Імпульс»

Cитник Софія 
Юріївна

учениця 10 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 175 
«Кулиничівська»

Бодня Роман 
Дмитрович

учень 3 класу 
Харківського навчально-виховного 

комплексу № 180

Лє Емілія

вихованка 
Комплексної дитячо-юнацької 

спортивної школи № 16

Рєзанова Марія 
Максимівна

учениця 6 класу 
Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 181 

«Дьонсурі»

Барінова Злата 
Андріївна

вихованка 
Центру дитячої та юнацької 

творчості № 6

Селюкова Альона 
Олександрівна

учениця 5 класу 
Харківського приватного 

навчально-виховного комплексу 
«Вересень»

Охременко Микита 
Павлович

учень 11 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 28

Цихмістро Сергій
Олександрович

учень 5 класу 
Харківського приватного 

навчально-виховного комплексу 
«Гармонія»

Чернишук Анна 
Олексіївна
учениця 11 класу 

Харківської гімназії № 39

КРАЩИЙ УЧЕНЬ
ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
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Вовака Еліна 
Василівна
учениця 11 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 54

Толдінов Денис
Ігорович 
учень 11 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 59

Моісєєва Єва 
Павлівна

учениця 10 класу 
Харківської гімназії № 65

Адамчук Поліна 
Русланівна

учениця 8 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 76

Хворост Данило 
Артемович

учень 5 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів № 79 
імені Героя Радянського Союзу 

В.Д. Поколодного

Дьогтєва Ніка 
Дмитрівна
учениця 10 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 115

Бутенко Ярослав 
Степанович

учень 6 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів № 81

Ференчук В’ячеслав 
Олегович

учень 6 класу 
Харківської загальноосвітньої 

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

Сухорукова Дарина 
Романівна

учениця 9 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 92 
імені Героя Радянського Союзу

П.П. Набойченка

Вишнякова Анастасія 
Володимирівна

учениця 7 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 130

Фіалка Кирило 
Олександрович

учень 5 класу 
Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 93

імені В.В. Бондаренка

Сокол Катерина 
Костянтинівна

учениця 10 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 137
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Якушев Олександр 
Вікторович

учень 11 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 153

Гриненко Софія 
Олександрівна

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

Заворотило Роман 
Олександрович

вихованець 
Комплексної дитячо-юнацької 

спортивної школи № 5

Бекетов Ігор 
Іванович

учень 9 класу 
ХАРКІВСЬКОГО 

ХРИСТИЯНСЬКОГО ЛІЦЕЮ
«ПОЧАТОК МУДРОСТІ»

Лисицький Ярослав 
Віталійович

вихованець 
Станції юних техніків № 1

Кравченко Вероніка 
Сергіївна

учениця 10 класу 
Харківської гімназії № 12

Герман Анастасія 
Сергіївна

вихованка 
Центру дитячої та юнацької 

творчості № 2

Дацок Євгенія 
Олегівна

учениця 11 класу 
Харківської гімназії № 34

Бараницька Єлизавета 
Олександрівна

учениця 11 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 7

Бацько Дар`я 
Валеріївна
учениця 11 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 35

Іоффе Денис 
Михайлович

учень 10 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 10

Сумко Олена 
Олександрівна

учениця 11 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 41

КРАЩИЙ УЧЕНЬ
ЗАКЛАДУ ОСВІТИ



 

 
 

 

 
 

2021/2022 

33

Ніколаєнко Юлія
Тимофіївна

учениця 11 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 48

Копанішина Ольга 
Олександрівна

учениця 10 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 53

Єськова Ярина 
Олексіївна

учениця 8 класу 
Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 66

Алексєєв Ярослав 
Максимович

учень 9 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 120

Ціпєс Кіра 
Олександрівна

учениця 9 класу 
Харківської загальноосвітньої 

онлайн-школи І-ІІІ ступенів 
«АЛЬТЕРНАТИВА»

Грач Валерія 
Антонівна
учениця 4 класу 

Харківської гімназії
«Новатор. Свідома школа»

Дедович Георгій 
Костянтинович

учень 12 класу 
Харківської вечірньої (змінної)

школи № 3

Броннікова Софія 
Вікторівна 

вихованка 
Центру дитячої та юнацької 

творчості № 7

Борова Єва
Віталіївна

вихованка 
Комплексної дитячо-юнацької 

спортивної школи № 9

Дмитренко Поліна 
Вячеславівна

учениця 7 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 20

Альперович Мірра 
Костянтинівна

учениця 5 класу 
Харківського ліцею

«ІТ СТЕП СКУЛ ХАРКІВ»

Золотарьов Вадим 
Віталійович

учень 7 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 44
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Шкурат Владислав 
Андрійович

учень 11 класу 
Харківської гімназії № 46 

імені М.В. Ломоносова

Клименко Дмитро 
Володимирович

учень 11 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 60

Чернишова Валерія 
Євгеніївна
учениця 10 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 68

Герасім’юк Вікторія 
Миколаївна

учениця 10 класу 
Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 77

Вірченко Анастасія
Сергіївна

учениця 10 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 78

Лаврова Софія 
Андріївна
учениця 10 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи I-III ступенів № 91

Чура Олена 
Іванівна

учениця 10 класу 
Харківської гімназії № 82

Малишева Юлія 
Юріївна

учениця 11 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 94

Шестак Дар’я 
Юріївна

учениця 8 класу 
Харківської гімназії № 83

Жолтікова Кіра 
Олегівна

учениця 10 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 95
імені 299 Харківської 
стрілецької дивізії

Лазарєв Максим 
Олександрович

учень 11 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів № 90

Кальченко Марія 
Іванівна

учениця 11 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 102
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Столбова Марина 
Ігорівна

учениця 10 класу
Харківського навчально-виховного 

комплексу № 112

Зінчук Олег 
Андрійович

учень 11 класу 
Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 114

Савостьянова 
Анастасія Вікторівна

учениця 11 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 151

Лионг Туан 
Хоа

учень 10 класу 
Харківського технічного 

ліцею № 173

Дробилко Юлія 
Сергіївна

учениця 11 класу 
Харківської гімназії № 178 

«Освіта»

Блудова Єлизавета 
Сергіївна

учениця 11 класу 
Харківського приватного ліцею

«Теорема»

Кротова Софія 
Василівна

вихованка 
Комплексної дитячо-юнацької 

спортивної школи № 6

Бойко Аурелія 
Сергіївна
учениця 9 класу 

Харківської приватної 
спеціалізованої школи 
«Харківський колегіум»

Махмадхонов Абубакр 
Нуралійович

учень 5 класу 
Харківської приватної

початкової школи
«Наше майбутнє»

Шуляк Ірина 
Олександрівна

вихованка 
Центру дитячої та юнацької 

творчості № 4

Павлова Поліна 
Ігорівна

вихованка 
Станції юних техніків № 3

Красова Арміна 
Арсенівна
учениця 7 класу 

Харківського приватного 
навчально-виховного комплексу

«Ліцей Шаалавім»
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Рябко Марія 
Євгенівна
учениця 11 класу 

Харківської гімназії № 13

Пітя Денис 
Віталійович

учень 11 класу 
Харківської спеціалізованої 
школи I-III ступенів № 18

Луговий Богдан
Владиславович

учень 10 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 57

Шевченко Софія 
Миколаївна

учениця 8 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 67

Мордовець-Угужіль 
Бісан

учениця 9 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи ІІ-ІІІ ступенів № 69

Рішко Євгеній 
Іванович
учень 11 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 126

Казенний Павло 
Андрійович

учень 11 класу 
Харківської гімназії № 86

Гармаш Анна 
Олександрівна

учениця 11 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 136 
імені Героя Радянського Союзу 

П.Д. Говоруненка

Бондаренко Олександр 
Максимович

учень 11 класу 
Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 87

Рондар Кристина 
Сергіївна 

учениця 11 класу 
Харківської гімназії № 152

Борисов Денис 
Сергійович 

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

Антоненко Євгеній 
Владиславович 

учень 4 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І ступеня № 171
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Ісип Єгор 
Юрійович

учень 2 класу 
Харківської приватної 

початкової школи
«Веселі сходинки»

Христенко Єлизавета 
Андріївна

вихованка 
Комплексної дитячо-юнацької 

спортивної школи № 8

Киктьова Ольга 
Володимирівна

учениця 5 класу 
Харківського приватного 

навчально-виховного комплексу
«Центр розвитку дитини 

«Інтелект»

Купріянов Денис 
Євгенійович

учень 12 класу 
Харківської спеціальної 

вечірньої загальноосвітньої 
школи ІІ-ІІІ ступенів № 23

Щербак Олександр
Віталійович

вихованець 
Центру позашкільної освіти

«Старт»

Семенюк Марія 
Олександрівна

учениця 4 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 22

Панченко Віктор 
Сергійович

учень 9 класу 
Харківського приватного 

спеціального загальноосвітнього 
навчально-виховного комплексу 

«Фенікс»

Ольховська Дар’я 
Олександрівна

учениця 11 класу 
Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 29

Сіра Валерія 
Андріївна

вихованка 
Центру дитячої та юнацької 

творчості № 5

Сизова Ангеліна 
Юріївна 

учениця 8 класу 
Харківського навчально-виховного 

комплексу № 45 
«Академічна гімназія»

Бондарєва Єлизавета 
Андріївна 
учениця 9 класу 

Харківської гімназії № 6 
«Маріїнська гімназія»

Артюх Анастасія 
Романівна 
учениця 10 класу 

Харківської гімназії № 47

                                                 КРАЩИЙ УЧЕНЬ
                                              ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
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Трунова Аліса 
Сергіївна
учениця 4 класу 

Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 50

Долгих Мар’я 
В’ячеславівна

учениця 11 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 51

Барчан Олексій 
Віталійович

учень 11 класу 
Харківського ліцею № 89

Калашніков Борис 
Олегович

учень 9 класу 
Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 99

Сарвілова Анастасія 
Євгенівна
учениця 10 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 105

Омельник Дар’я 
Андріївна
учениця 11 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 117

Корнієнко Поліна 
Сергіївна
учениця 7 класу 

Харківського навчально-
виховного комплексу № 106 

імені В.О. Кисіля

Моісеєнко Владислав 
Віталійович

учень 6 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 125

Подзолкова Лілія 
Ігорівна

учениця 8 класу 
Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 109

Буковцова Юлія 
Геннадіївна 

учениця 6 класу 
Харківської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 129

Лигун Ксенія 
Павлівна

учениця 11 класу 
Харківської гімназії № 116

Капон Єлизавета 
Валеріївна

учениця 5 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 131

КРАЩИЙ УЧЕНЬ
ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
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Погребняк Христина
Андріївна
учениця 9 класу 

Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 132

Манько Артем 
Олегович

учень 9 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 135 
імені Героя Радянського Союзу 

К.Ф. Ольшанського

Заіка Костянтин 
Віталійович

учень 9 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів № 146

Позднякова Вероніка 
Сергіївна

учениця 11 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 147

Расулі Амір
Аджмал
учень 7 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 148

Малахова Анастасія 
Дмитрівна
учениця 11 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 159

Ковтун Іван 
Олексійович

учень 11 класу 
Харківського ліцею № 149

Кудрявцева Ксенія 
Володимирівна

учениця 11 класу 
Харківської гімназії № 169

Овраменко Євгеній 
Володимирович

учень 11 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 150

Пролагаєва Марія 
Олександрівна 

учениця 4 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І ступеня № 176

Морозов Сергій 
Олександрович

учень 11 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 154

Пронь Олег
Ігорович
учень 4 класу 

Харківського навчально-виховного 
комплексу № 179

                                                 КРАЩИЙ УЧЕНЬ
                                              ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
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Лазорка Дмитро 
Володимирович

учень 10 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів «Ангстрем»

Пєвнєв Сергій
Олександрович

учень 9 класу 
Харківського приватного 

навчально-виховного комплексу
«Авторська школа Бойка»

Тріфанов Марк 
Олександрович

учень 10 класу 
Харківської вечірньої 

школи № 37

Шип Олексій 
Павлович

вихованець
Комплексної дитячо-юнацької 

спортивної школи № 3

Іващенко Артем 
Ігорович

вихованець
Комплексної дитячо-юнацької 

спортивної школи № 12

Шевченко Дар’я 
Юріївна

учениця 7 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи-інтернату І-ІІ ступенів № 14

Лісовін Георгій 
Сергійович

учень 9 класу 
Харківського навчально-виховного 

комплексу «МИР»

Гончаров Денис 
Сергійович

учень 10 класу 
Харківського фізико-математичного 

ліцею № 27

Тищенко Анна 
Романівна

учениця 6 класу 
Харківського приватного 

ліцею «Школа Ранок»

Очеретенко Євгенія 
Сергіївна 

вихованка
Харківського Палацу 

дитячої та юнацької творчості

Семенюк Вероніка 
Валентинівна

вихованка 
Центру дитячої 

та юнацької творчості № 1

Волошин Артем 
Максимович

учень 11 класу 
Харківського

 університетського ліцею

КРАЩИЙ УЧЕНЬ
ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
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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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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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Довідкове видання
«Обдарована молодь» у 2021/2022 навчальному році»

Виготовлено на замовлення
Департаменту освіти Харківської міської ради
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