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Зі щирою повагою

Харківський міський голова
Геннадій Кернес

Шановні друзі!

 Щиро вітаю з почесними званнями стипендіатів Харківського 

міського голови та Харківської міської ради. 

 Високими здобутками в науці, творчості, спорті, громадському 

житті ви сягаєте зірок, демонструючи волю в досягненні амбітних 

цілей.

 Наша команда вважає, що підтримка ваших ініціатив та 

створення умов для самореалізації обдарованої молоді – головна 

умова розвитку Харкова. Місто чекає від вас нових блискучих перемог, 

адже крок за кроком, піднімаючись сходинками до омріяних цілей, ви 

своєю наполегливістю в навчанні закладаєте фундамент  майбутніх 

звершень нашої країни. 

 Ви – гордість Харкова! Натхнення вам, упевненості у власних 

силах та щасливої долі!
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Шкірко Ілля 
Юзефович

учень 10 класу
Харківського фізико-математичного 

ліцею № 27

Переможець Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з математики  

(ІІ місце), фізики (ІІ місце), 
інформатики (ІІ місце), 

Всеукраїнського турніру юних 
математиків (диплом І ступеня), 

Всеукраїнської Інтернет-олімпіади  
з фізики (ІІ місце)

Кравчук Марія 
Олександрівна

учениця 11 класу
Харківського приватного навчально-

виховного комплексу «Вересень» 

Переможець Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з правознавства 

(II місце), Всеукраїнських турнірів 
юних філософів і релігієзнавців 

(диплом I ступеня), юних 
правознавців (диплом II ступеня)

Анохін Дмитро 
Олегович
учень 11 класу 

Харківської гімназії № 47 

Переможець Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з хімії (ІІ місце), фінального 

етапу Всеукраїнської Інтернет-олімпіади 
з хімії (ІІІ місце), Всеукраїнського 

турніру юних хіміків  
(диплом ІІ ступеня), срібний призер 

Міжнародної Менделєєвської 
олімпіади серед школярів 

Коваленко Руслан 
Юрійович

учень 11 класу
Харківської гімназії № 39

Переможець міського конкурсу 
«Учень року – 2019» у номінації 

«Лідер», учасник  міжнародних та 
всеукраїнських проєктів «Школа 

миру», «Інтеграція через діалог», 
міжнародної науково-практичної 

конференції молодих вчених 
«Пам’яткоохоронні традиції 

Слобожанщини», Всеукраїнської 
школи волонтерської допомоги 

«Базова підтримка життя»

Сараєв Артем 
Віталійович

учень 10 класу 
Харківського фізико-математичного 

ліцею № 27

Переможець Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з фізики 

(ІІ місце), астрономії (ІІ місце), 
Всеукраїнської Інтернет-олімпіади 
з фізики (І місце), Всеукраїнського 

турніру юних фізиків  
(диплом IІ ступеня), юніорського 

турніру юних фізиків  
(диплом І ступеня)

Сахнюк Устин 
Андрійович

учень 11 класу
Харківського фізико-математичного 

ліцею № 27

Переможець Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з математики  
(ІІ місце), Всеукраїнського турніру 

юних математиків (диплом І ступеня) 
та Київського міжнародного 

фізико-математичного фестивалю 
(диплом ІІІ ступеня)

Янченко Дмитро 
Олександрович

учень 11 класу
Харківської спеціалізованої школи 

I-III ступенів № 80

Переможець міського конкурсу 
«Учень року – 2019» у номінації 
«Інтелектуал», Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з географії  
(ІІ місце), Всеукраїнського турніру 

юних географів (диплом ІІІ ступеня)

Захаров Дмитро 
Олегович
учень 10 класу

Харківського фізико-математичного 
ліцею № 27

Переможець Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з фізики  

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

(диплом І ступеня)

Ñòèïåíäіàòè Õàðêіâñüêîãî ìіñüêîãî ãîëîâè
«ÎÁÄÀÐÎÂÀÍІÑÒÜ»

2019/2020 ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÉ Ð²Ê
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Татарінова Юлія 
Максимівна

учениця 9 класу
Харківського фізико-математичного 

ліцею № 27

Переможець Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з математики  

(ІІ місце) та Київського міжнародного 
фізико-математичного фестивалю 

(диплом І ступеня)

Рубежов Богдан 
Сергійович

учень 11 класу 
Харківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 139 

Переможець Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з правознавства 
(ІІ місце) та Всеукраїнського турніру 

юних правознавців  
(диплом ІІ ступеня)

Пашковський Вадим 
Олександрович

учень 9 класу 
Харківського фізико-математичного 

ліцею № 27

Переможець Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з математики (ІІ місце)  

та Київського міжнародного фізико-
математичного фестивалю  

(диплом І ступеня)

Гассєєв Вадим
Семенович

учень 9 класу 
Харківського фізико-математичного 

ліцею № 27

Переможець Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з математики  

(ІІ місце) та Київського міжнародного 
фізико-математичного фестивалю 

(диплом ІІІ ступеня)

Лазуренко Ілля 
Олександрович

учень 11 класу 
Харківського фізико-математичного 

ліцею № 27

Переможець Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з математики  

(ІІ місце) та Київського міжнародного 
фізико-математичного фестивалю 

(дипломи І та ІІ ступенів)

Семелінський Тимур 
Олексійович

учень 9 класу 
Харківського фізико-математичного 

ліцею № 27

Переможець Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з математики  

(ІІ місце) та Київського міжнародного 
фізико-математичного фестивалю 

(диплом ІІІ ступеня)

Мотилець Михайло 
Андрійович

учень 10 класу 
Харківського фізико-математичного 

ліцею № 27

Переможець Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з фізики (ІІ місце) 

та юніорського турніру юних фізиків 
(диплом І ступеня)

Макарова Валерія 
Віталіївна
учениця 11 класу 

Харківської гімназії № 116 

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН України (секція ветеринарії 
та зоотехнії, диплом ІІ ступеня), 

Всеукраїнського учнівського турніру 
юних біологів (ІІІ місце)

Заозерська Софія 
Олександрівна

учениця 9 класу
Харківського навчально-виховного 

комплексу № 45 «Академічна 
гімназія» 

Переможець Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з фізики  

(ІІ місце) та комплексної  олімпіади 
з математики, фізики, інформатики  

«Турнір чемпіонів»  
(диплом ІІІ ступеня)

Білецька Маргарита 
Ігорівна

учениця 11 класу 
Харківської гімназії № 116 

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН України (секція зоології, 
ботаніки, диплом ІІ ступеня), 

Всеукраїнського інтерактивного 
конкурсу «МАН-Юніор Ерудит» 

у номінації «Еколог-Юніор» 

Сдобнов Артем 
Дмитрович

учень 10 класу 
Харківського фізико-математичного 

ліцею № 27

Переможець Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з математики (ІІ місце)  

та обласних олімпіад з інформатики  
й фізики

Сидоренко Дар’я 
Олександрівна

учениця 10 класу 
Харківського ліцею № 149 

Переможець Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з географії

(ІІ місце), міського турніру 
юних географів

Клименко Дар`я 
Сергіївна
учениця 9 класу 

Харківської гімназії № 47 

Переможець Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з хімії

(ІІ місце)

Радченко Олександр 
Володимирович

учень 9 класу
 Харківського університетського 

ліцею 

Переможець Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з хімії (ІІ місце), 
обласних олімпіад з німецької мови, 

фізики

Волков Владислав 
Юрійович

учень 9 класу 
Харківської гімназії № 47 

Переможець  Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з хімії  

(ІІ місце)

Бондаренко Лев 
Романович

учень 6 класу 
Харківського приватного навчально-

виховного комплексу «Благовіст»

Володар рекорду Україні, 
зафіксованого в Національному 
реєстрі рекордів «Наймолодший 

знавець термінів з квантової фізики  
та астрофізики», лауреат 

Національної дитячої премії «Дитина 
року» в номінаціях «Ерудит року»  

та «Найдивовижніша дитина»
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Матвєєв Артем 
Олексійович

учень 10 класу 
Харківської гімназії № 47 

Переможець Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з хімії (ІІІ місце) 

та Всеукраїнського турніру юних 
хіміків (диплом ІІ ступеня) 

Зінов’єв Денис 
Валерійович

учень 10 класу 
Харківського навчально-виховного 

комплексу № 45 «Академічна 
гімназія»

Переможець Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з інформатики 
(ІІІ місце) та Всеукраїнського турніру 

юних інформатиків 
(диплом ІІІ ступеня)

Максимов Володимир 
Дмитрович

учень 10 класу 
Харківської гімназії № 47 

Переможець Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з хімії (ІІІ місце)  

та Всеукраїнського турніру юних хіміків 
(диплом ІІ ступеня) 

Лінник Олена 
Степанівна

учениця 11 класу 
Харківського навчально-виховного 

комплексу № 45 «Академічна 
гімназія»

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН України (секція математичного 
моделювання, диплом ІІІ ступеня) 
та Всеукраїнського турніру юних 

математиків (ІІІ місце)

Піковець Артем 
Володимирович

учень 9 класу 
Харківського фізико-математичного 

ліцею № 27

Переможець Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з математики  

(ІІІ місце) та Київського міжнародного 
фізико-математичного фестивалю 

(диплом ІІІ ступеня)

Грицина Анастасія 
Станіславівна

учениця 11 класу
Харківського ліцею № 107 

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН України (секція агрономії, 

диплом ІІІ ступеня) та Всеукраїнського 
інтерактивного конкурсу 

«МАН-Юніор Дослідник» у номінації 
«Еколог-Юніор» (ІІІ місце)

Конарева Софія 
Романівна

учениця 7 класу
 Харківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 126

Переможець Міжнародного мовно-
літературного конкурсу учнівської 

та студентської молоді імені Тараса 
Шевченка (диплом І ступеня),  

автор публікації в альманасі дитячої 
літературної творчості  

«Слобожанські перлини»

Овчарова Стефані 
Тігсту

учениця 11 класу 
Харківської гімназії № 23 

Переможець Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з німецької мови 
(ІІІ місце), учасниця всеукраїнського 

етапу Міжнародного проєкту 
«Молодь дебатує»

Демиденко Ілья 
Владиславович

учень 11 класу 
Харківського технічного ліцею № 173 

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН України (секція технологічних 

процесів та перспективних технологій, 
диплом ІІІ ступеня), учасник 

національного етапу міжнародного 
конкурсу науково-технічної творчості 

школярів Intel ISEF-2019: 
«POLYTECO Україна 2018-2019» 

Попович Ярослав 
Васильович

учень 10 класу 
Харківського навчально-виховного 

комплексу № 45 «Академічна 
гімназія»

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН України (секція комп’ютерних 

систем та мереж, диплом ІІІ ступеня), 
обласної олімпіади з інформатики, 

міського турніру юних інформатиків

Сігалов Володимир 
Володимирович

учень 9 класу 
Харківського фізико-математичного 

ліцею № 27

Переможець Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з фізики (ІІІ місце), обласної 

олімпіади з математики,  
фізико-математичного свята 

«Наукові старти»

Довгалюк Ксенія 
Денисівна
учениця 10 класу 

Харківської спеціалізованої  школи  
I-III ступенів № 109

Переможець Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з французької 

мови (ІІІ місце), районних олімпіад з 
географії, української мови  

та літератури

Уразовський Максим 
Владиславович

учень 9 класу 
Харківського фізико-математичного 

ліцею № 27

Переможець Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з математики 
(ІІІ місце), фізико-математичного 

свята «Наукові старти», 
Всеукраїнського відкритого 

фестивалю-конкурсу «Запали зірку»

Заварзін Андрій 
Вадимович

учень 11 класу 
Харківської спеціалізованої  школи  

I-III ступенів № 109

Переможець Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з французької 

мови (ІІІ місце), ІІ етапу  
ІX Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та 
студентської молоді імені 

Тараса Шевченка, районних турнірів 
юних фізиків і географів

Гамов Олексій 
Андрійович

учень 8 класу 
Харківського навчально-виховного 

комплексу № 45 «Академічна 
гімназія» 

Переможець Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з фізики 

(ІІІ місце) та обласної олімпіади 
з математики

Раков Михайло 
Олексійович

учень 5 класу 
Харківського приватного навчально-
виховного комплексу «Гімназія ОЧАГ» 

Володар Гран-прі Міжнародного 
конкурсу імені Аліріо Діаса 

(м. Рим, Італія), лауреат І ступеня 
міжнародних конкурсів гітарного 
мистецтва «ГітАс» та виконавців 
на народних інструментах «Арт-

Домінанта», всеукраїнських 
конкурсів-фестивалів музичного 

мистецтва
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Кісельов Ілля 
Олексійович

учень 6 класу 
Дитячої музичної школи № 6 

імені М. В. Лисенка

Лауреат І та ІІ ступенів міжнародних 
та всеукраїнських фестивалів-

конкурсів мистецтв «Golden Islands 
of Talents» (Туреччина), «Tatras Talent 
CUP» (Словаччина), «Зимове сяйво», 

«Джерело талантів», «Glory music 
fest», «Червона калина», «Осінні 

мелодії», «Запали зірку» 

Сєркова Злата 
Ігорівна

учениця 6 класу 
Дитячої школи мистецтв № 3

Лауреатка ІІ та ІІІ ступенів 
міжнародних конкурсів мистецтв 

«Арт-Домінанта», «Співограй», 
«Sunflower Fest», «Територія 

«ПА», всеукраїнських фестивалів 
та конкурсів інструментального 

виконавства «Златограй», виконавців 
на бандурі імені Гната Хоткевича, 

класичної та сучасної музики 
«Ландыш»

Абу Анзех Дана 
Іядівна

учениця 11 класу 
Харківської гімназії № 152 

Переможець міського конкурсу «Учень 
року – 2019» у номінації «Творча 

особистість»,  Міжнародного конкурсу 
сучасного мистецтва «Аrt prima fest», 
лауреат ІІ та ІІІ ступенів   міжнародних 

та всеукраїнських фестивалів-конкурсів 
мистецтв «Співограй», «Мистецтво –  

це ми, мистецтво – це світ»,  
«Харківські зорі», «Таланти Хортиці», 

«Пісенна скарбничка»

Плахута Лілія 
Віталіївна
учениця 5 класу 

Дитячої школи мистецтв № 2 
імені П.І. Чайковського

Переможець міжнародних та 
всеукраїнських конкурсів-фестивалів 

мистецтв «Співограй»,«Барви 
Полтави», лауреатка ІІ ступеня 

конкурсів виконавців на народних 
інструментах «Арт-Домінанта», 

«Віртуози Сумщини», «Класичний 
меридіан», виконавців на бандурі 

імені Гната Хоткевича

Черних Олена 
Володимирівна

учениця 8 класу 
Дитячої музичної школи № 13 

імені М.Т. Коляди

Лауреатка I ступеня міжнародних 
фестивалів-конкурсів «Сходинки  

до майстерності»  
(м. Кропивницький),  

«World of talents» (м. Львів), 
Міжнародного конкурсу виконавців 

на народних інструментах 
«Арт-Домінанта», всеукраїнських 

конкурсів виконавської майстерності 
гри на народних інструментах

Ковальова Анастасія 
Олексіївна

учениця 4 класу 
Харківської дитячої художньої школи 

№ 1 імені І.Ю. Рєпіна

Володарка золотої медалі 
Міжнародного художнього конкурсу 

«Inne spojrzenie» (Польща), 
спеціального призу в номінації 

«Графіка» Міжнародного дитячо-
юнацького конкурсу образотворчого 
мистецтва «КрасаWEEK» (Білорусь), 
дипломантка Міжнародного бієнале 

дитячої художньої творчості  
«Pasje i talentz»

Мілова Дарина 
Віталіївна
учениця 11 класу 

Харківської гімназії № 43 

Переможець міського конкурсу 
«Учень року – 2019» у номінації 

«Творча особистість»,   міжнародних 
та всеукраїнських змагань зі 
спортивних бальних танців, 

Міжнародного танцювального 
фестивалю «Дзеркальний струмінь»

Купчинська Юлія 
Олегівна
учениця 5 класу

 Дитячої школи мистецтв № 5  
імені І.О. Дунаєвського 

Лауреатка I ступеня Всеукраїнського 
конкурсу юних музикантів  

«Франкове підгір’я», фестивалів-
конкурсів «Барви Полтави», «Запали 
зірку», виконавців на бандурі імені 

Гната Хоткевича, лауреатка ІІ ступеня 
Міжнародного конкурсу виконавців 

на народних інструментах  
«Арт-Домінанта»

Ванцова Аміна 
Михайлівна

учениця 7 класу
 Харківської хореографічної школи

Лауреатка Міжнародного фестивалю 
танцю «Tanzolymp 2019»  

(ІІ місце, м. Берлін, Німеччина), 
Міжнародної хореографічної асамблеї 

імені Н. Скорульської (ІІ місце), 
фестивалю сучасної хореографії 

«Adonata» (І місце), Всеукраїнського 
фестивалю-конкурсу хореографічного 
мистецтва «Слобожанські візерунки»

Цвеліх Максим 
Павлович

вихованець Харківського дитячо-
юнацького клубу моряків

Майстер спорту України з плавання  
в ластах. Бронзовий призер 

чемпіонату Європи (Туреччина), 
переможець кубків світу в Німеччині, 
Угорщині, Італії, чемпіонату та Кубку 

України з плавання в ластах  
серед юніорів

Лисицька Анна 
Володимирівна

вихованка Центру дитячої та 
юнацької творчості № 1

Володарка Гран-прі та лауреатка І 
ступеня міжнародних фестивалів-
конкурсів «Світ талантів», «Зимова 

казка», «European show dance festival», 
«Grand Music Fest», «Країна мрій», 

«Global Talent», «Зоряна симфонія», 
всеукраїнських конкурсів дитячого та 

молодіжного циркового мистецтва

Гайдар Артем 
Ігорович
учень 11 класу 

Харківського ліцею № 161 «Імпульс» 

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

«Учень року – 2019»  
у номінації «Спортсмен», відкритого 

Кубку України, всеукраїнських 
турнірів, срібний і бронзовий призер 
чемпіонатів України з тхеквондо ВТФ 

серед молоді та юніорів

Манжос Максим 
Олександрович

вихованець Міської комплексної 
дитячо-юнацької спортивної школи

Майстер спорту України  
з акробатичного рок-н-ролу, 

член збірної команди України. 
Переможець та призер етапів Кубку 

світу в Україні, Польщі, Чехії,  
Бельгії, Словенії, срібний призер 

чемпіонату Європи (Хорватія),  
призер чемпіонатів та Кубків України

Редькін Кирило 
Сергійович

учень 11 класу 
Харківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 135 
імені Героя Радянського Союзу  

К.Ф. Ольшанського

Кандидат у майстри спорту України 
з таеквон-до. Переможець міського 

конкурсу «Учень року – 2019»  
у номінації «Спортсмен», чемпіонату 
світу з таеквон-до (ІТФ), чемпіонату 

України з кікбоксингу серед школярів, 
срібний призер чемпіонату світу  

з козацького двобою 

Шамрай Олександра 
Денисівна

вихованка Міської комплексної 
дитячо-юнацької спортивної школи

Майстер спорту України  
з акробатичного рок-н-ролу, 

член збірної команди України. 
Переможець та призер етапів Кубку 
світу в Україні, Польщі, Чехії, Бельгії, 

Словенії, срібна призерка чемпіонату 
Європи (Хорватія), призерка 

чемпіонатів та Кубків України

Краснокутська 
Вікторія Віталіївна

учениця 9 класу 
Харківської спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів з поглибленим 
вивченням окремих предметів № 16 

імені В.Г. Сергєєва

Майстер спорту України з підводного 
спорту, член юнацької збірної 

команди України. Володарка золотих 
медалей етапів Кубків світу та Європи, 

чемпіонка України з підводного 
орієнтування та плавання в ластах 

серед юнаків, переможниця фіналу 
Кубку України 
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Куценко Василиса 
Віталіївна

вихованка Міської комплексної 
дитячо-юнацької спортивної школи 

«Восток»

Переможець чемпіонату Європи, 
срібна та бронзова призерка 

чемпіонату світу з шашок-64 серед 
дівчат (м. Кранєво, Болгарія), 

чемпіонатів України з шашок-100 
та з шашок-64 серед юних надій, 

чемпіонату України серед молодших 
кадетів

Шевчик Катерина 
Володимирівна

студентка Харківського 
національного університету 

імені В.Н. Каразіна

Переможець Всеукраїнських 
студентських олімпіад з навчальної 

дисципліни «Основи охорони праці» 
(І місце) та спеціальності «Екологія» 
(ІІ місце), учасниця Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт, 
міжнародних конференцій з проблем 

екології

Демочко Діана 
Олександрівна

учениця 6 класу
Харківської гімназії № 46  

імені М.В. Ломоносова 

Золота призерка етапів Кубку Європи 
з шорт-треку у Словаччині, Польщі, 

Угорщині, бронзова призерка 
чемпіонату України з роликового 

спорту, переможець всеукраїнських 
змагань з шорт-треку 

Козак Любов
Анатоліївна

студентка Національного 
фармацевтичного університету

Переможець Всеукраїнських 
студентських олімпіад зі спеціальності 

«Фармація» (І місце) та дисципліни 
«Фармацевтична хімія» (ІІ місце), 
Міжнародної науково-практичної 

конференції молодих учених та 
студентів «Topical issues of new 

medicines development»  

Голубничий Максим 
Дмитрович

учень 11 класу 
Харківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 168

Майстер спорту України з плавання, 
член національної збірної команди 

України. Переможець міського 
конкурсу «Учень року – 2019»  

у номінації «Спортсмен», чемпіон 
України з плавання серед юніорів  
та серед молоді, срібний призер 

Кубку України

Мартим`янов Ден 
Русланович

випускник Харківської гімназії № 47, 
студент Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна

Володар бронзової медалі 
Міжнародної Менделєєвської 

олімпіади серед школярів із хімії, 
переможець Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з хімії (ІІІ місце), фінального 

етапу Всеукраїнської учнівської 
Інтернет-олімпіади (ІІ місце), 

Всеукраїнського учнівського турніру 
юних хіміків (диплом ІІ ступеня)

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 Білорусі, Польщі, 
чемпіонатів та Кубку України

Слободянюк Денис 
Олександрович

випускник Харківського фізико-
математичного ліцею № 27, 

студент Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна

Переможець Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з математики 
(ІІ місце) та інформатики (ІІ місце), 

Всеукраїнського турніру юних 
математиків (диплом I ступеня)

Кошарна Валерія 
Вячеславівна

студентка Харківського 
національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт 

зі спеціалізації «Економіка  
та економічна політика» (диплом 

ІІ ступеня), Всеукраїнської наукової 
Інтернет-конференції (ІІІ місце), 
учасниця міжнародних науково-

практичних конференцій молодих 
учених і студентів

Сопельник Вікторія 
Олександрівна
студентка Харківського 

національного автомобільно-
дорожнього університету

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт 

зі спеціалізації «Підприємництво» 
(диплом ІІ ступеня) та спеціальності 

«Туризм» (диплом ІІІ ступеня), 
Міжнародної наукової конференції 

«Проблеми розвитку економіки 
підприємства: погляд молоді» 

(диплом І ступеня)

Санін Сергій
Сергійович

студент Харківського торговельно-
економічного інституту Київського 

національного торговельно-
економічного університету

Переможець Міжнародного конкурсу 
студентських наукових робіт  

зі спеціальності  «Економіка» (диплом 
ІІІ ступеня), Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт  
зі спеціальності «Міжнародні 

економічні відносини» (диплом ІІІ 
ступеня), молодіжних конкурсів бізнес-

ідей та проєктів

Волошин Денис 
Євгенійович

студент Харківського національного 
університету радіоелектроніки

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт 

зі спеціальності «Автоматизації  
та компʼютерно-інтегровані 

технології» (диплом І ступеня), 
виставки технічної творчості 

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

науково-технічних  
Iнтернет-конференцій 

Шворак Денис 
Віталійович

випускник Харківської гімназії № 43, 
студент Харківського національного 

економічного університету імені 
Семена Кузнеця

Переможець міського конкурсу 
«Учень року – 2019» у номінації 
«Інтелектуал», Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з економіки  
(ІІІ місце) та Всеукраїнського турніру 

юних економістів 
(диплом ІІ ступеня)

Коваленко Дарина 
Євгенівна

студентка Харківського 
національного університету 
будівництва та архітектури

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт 

з галузі знань «Пожежна безпека» 
(диплом І ступеня), учасниця 

Всеукраїнської студентської олімпіади 
з дисципліни «Пожежна безпека», 
міжнародних науково-практичних 

конференцій молодих учених

Струмскас 
Олександра 
Валеріївна

студентка Харківського 
національного університету 
будівництва та архітектури

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових 

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

Міжнародної науково-практичної 
конференції  «Професійна традиція 

й новітні технології в архітектурі 
ХХІ століття» (диплом ІІІ ступеня), 

учасниця міжнародних та 
всеукраїнських наукових конференцій

Жадько Юлія 
Вікторівна

студентка Національного 
фармацевтичного університету

Переможець Всеукраїнської 
студентської олімпіади з дисципліни 

«Фармакологія» (І місце), 
Всеукраїнської універсіади з клінічної 
фармакології (І місце), міжнародних 

науково-практичних конференцій 
молодих учених та студентів
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Жадан Юлія 
Геннадіївна

студентка Харківського 
національного університету  

імені В.Н. Каразіна

Переможець та учасниця 
міжнародних, всеукраїнських 

наукових конференцій студентів, 
молодих вчених і лікарів  

з актуальних питань сучасної 
медицини, організаторка соціально-

медичних акцій програми  
«Здоров’я студентів»

Логвіненко Валерія 
Вячеславівна

студентка Харківського 
національного університету 

міського господарства  
імені О.М. Бекетова

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт 
у галузі технічних наук «Транспортні 

системи» (диплом I ступеня), 
Міжнародного конкурсу студентських 

наукових робіт (диплом I ступеня), 
учасниця міжнародних наукових 

конференцій

Зіверт
Марія Ігорівна

студентка Національного юридичного 
університету імені Ярослава Мудрого

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт 

зі спеціальності «Право» (диплом 
І ступеня), змагань з юридичного 

консультування, учасниця міжнародних 
наукових конференцій

Ткаченко Світлана 
Олександрівна
студентка Харківського 

національного університету 
будівництва та архітектури

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт 

зі спеціальності «Будівництво та 
цивільна інженерія»  

(диплом І ступеня), учасниця 
міжнародних конференцій молодих 

вчених із проблем екологічної 
безпеки, міждисциплінарного 

наукового квесту «Пошуки скарбів 
науки»

Кузьма Єлизавета 
Анатоліївна

студентка Харківського 
національного університету 

радіоелектроніки

Переможець Всеукраїнської 
студентської олімпіади  

зі спеціальності «Комп’ютерні 
науки» (І місце), конференції 

Міжнародного молодіжного форуму 
«Радіоелектроніка і молодь  

у ХХІ столітті», учасниця виставки 
технічної творчості молоді

Кікоть Ксенія 
Андріївна

випускниця Харківської 
загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 120, студентка 
Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна

Переможець міського конкурсу 
«Учень року – 2019» у номінації 

«Лідер», Всеукраїнського турніру 
юних філософів та релігієзнавців 

(диплом I ступеня), учасниця 
Молодіжної Академії у межах 

Всеукраїнського проєкту «Інтеграція 
через діалог»

Білецька Ірина
Юріївна

студентка Національного 
університету цивільного захисту 

України

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт 
зі спеціальності «Професійна освіта» 

(диплом ІІ ступеня) та української 
мови і літератури (диплом ІІІ ступеня), 

учасниця міжнародної науково-
практичної конференції молодих 

учених «Проблеми та перспективи 
забезпечення цивільного захисту»

Кущ Яна
Миколаївна

студентка Харківського 
національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових 

робіт з галузі знань «Технології легкої 
промисловості» (диплом ІІ ступеня), 
Міжнародної наукової конференції 
здобувачів вищої освіти «Проблеми 
розвитку економіки підприємства: 

погляд молоді» (ІІ місце)

Станкова Анастасія 
Олександрівна
студентка Харківського 

національного економічного 
університету імені Семена Кузнеця

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціальностей «Маркетинг» 
(диплом IIІ ступеня)  

та «Автомобільний транспорт» 
(диплом IІІ ступеня), Всеукраїнської 

наукової Інтернет-конференції 
«Освітньо-інноваційна інтерактивна 

платформа «Підприємницькі 
ініціативи» (І місце)

Бондар Вікторія 
Валеріївна

студентка Національного 
фармацевтичного університету

Переможець Всеукраїнської 
студентської олімпіади з дисципліни 

«Ботаніка» (I місце), учасниця 
Міжнародної науково-практичної 

конференції молодих учених та 
студентів «Актуальні питання 

розробки нових ліків»

Фаліна (Мостович) 
Маргарита Сергіївна

студентка Національного 
фармацевтичного університету

Переможець Всеукраїнської 
студентської олімпіади з дисципліни 

«Фармацевтична хімія» (І місце), 
Міжнародної науково-практичної 

конференції молодих учених та 
студентів «Актуальні питання розробки 

нових ліків» (І місце) 

Дудник Валерій 
Русланович

курсант Національного 
університету цивільного захисту 

України

Переможець Всеукраїнської 
студентської олімпіади з професійно-
орієнтованої дисципліни «Пожежна 

безпека» (І місце), учасник соціально-
просвітницьких акцій та тренінгів 

з безпеки життєдіяльності 

Хлєбніков Андрій 
Вадимович

випускник Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 119, 

студент Національного технічного 
університету «Харківський 
політехнічний інститут»

Переможець міського конкурсу 
«Учень року – 2019» у номінації 
«Лідер», учасник Міжнародної 

науково-практичної конференції 
«Сталий розвиток міст: молодь 
і майбутнє (інноваційний ліфт)» 

та Всеукраїнського проєкту 
«Школа миру» 

Баришева Анастасія 
Володимирівна

випускниця Харківської гімназії 
№ 144, студентка Харківського 

національного університету
імені В.Н. Каразіна

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

матеріалознавства, диплом ІІ 
ступеня), Всеукраїнського турніру 
юних фізиків (ІІ місце), обласної 

олімпіади з фізики

Калашнікова 
Анастасія 

Володимирівна
студентка Харківського 

національного університету 
міського господарства 

імені О.М. Бекетова 

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт 
за напрямом «Транспортні технології» 

(ІІ місце), учасниця Міжнародного 
конкурсу студентських наукових робіт, 

Міжнародної науково-практичної 
конференції «Kokonat 2019» (Польща)

Ольховський Родіон 
Олегович

випускник Харківської гімназії № 144, 
студент Національного юридичного 

університету
імені Ярослава Мудрого

Переможець Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з правознавства 

(ІІ місце), Всеукраїнського турніру 
юних правознавців (ІІ місце, 

переможець у номінації «Кращий 
доповідач»), обласного конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН України (секція 

правознавства)
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Приткова Катерина 
Валеріївна

студентка Харківської гуманітарно-
педагогічної академії 

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових 

робіт у галузі знань «Інформаційно-
комунікаційні технології в освіті» 

(диплом ІІІ ступеня), Міжнародного 
конкурсу з комп’ютерної графіки та 

веб-дизайну «CreDiCo» (ІІ та ІІІ місця), 
учасниця міжнародних науково-

практичних конференцій молодих 
науковців

Дмітрієв Святослав 
Станіславович

студент Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна

Переможець Всеукраїнської 
студентської олімпіади з географії 

(ІІІ місце), науково-практичної 
конференції Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових 
робіт зі спеціальності «Науки про 

Землю (гідрометеорологія)», учасник 
міжнародних науково-практичних та 

науково-методичних конференцій

Зуб Костянтин 
Миколайович

випускник Харківського ліцею № 89, 
студент Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого

Переможець Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН України (секція 
філософії, диплом ІІ ступеня) та 

Міжнародної олімпіади з всесвітньої 
історії в Туреччині (ІІІ місце)

Мирошниченко 
Тетяна Сергіївна

студентка Харківського 
національного педагогічного 

університету імені Г.С.Сковороди

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт 

зі спеціальності «Біологія» (диплом 
ІІІ ступеня), учасниця міжнародних 
конференцій молодих науковців з 
актуальних проблем природничих 

наук

Даньшина Анастасія 
Сергіївна

студентка Національного 
аерокосмічного університету імені 

М.Є. Жуковського «Харківський 
авіаційний інститут»

Переможець Всеукраїнської 
студентської олімпіади  

зі спеціальності «Психологія»  
(ІІ місце, грамота у номінації 

«Майбутнє психологічної науки»), 
учасниця науково-практичної 

конференції студентів та молодих 
учених «Психологія в сучасному світі»

Лісненко Анжеліка 
Олександрівна

випускниця Харківської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

№ 156, студентка Харківського 
національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів 
МАН України (секція літературної 

творчості, ІІ місце), обласного 
літературного конкурсу імені  

О.С. Масельського, учасник проєктів  
з української літератури

Борисенко Віктор 
Ігорович

студент Харківського національного 
аграрного університету 

імені В.В. Докучаєва

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт 

зі спеціальності «Геодезія  
та землеустрій» (диплом ІІ ступеня), 
учасник Всеукраїнської студентської 
олімпіади із загально-професійної 
дисципліни «Земельний кадастр», 

науково-практичних інтернет-
конференцій 

Власова Інна 
Костянтинівна

студентка Національного 
фармацевтичного університету

Переможець Всеукраїнської 
студентської олімпіади зі 

спеціальності «Фармація» (ІІ місце), 
учасниця Міжнародної конференції 

молодих учених та студентів 
«Актуальні питання розробки нових 
ліків», науково-практичних інтернет-

конференцій

Барбашов Олексій 
Георгійович

курсант Харківського національного 
університету внутрішніх справ

Переможець Національного конкурсу 
наукових робіт «Роль молоді  

в розвитку місцевого самоврядування 
в Україні» (диплом І ступеня), 

міждисциплінарного наукового квесту 
«Пошуки скарбів науки», учасник 

Всеукраїнської студентської олімпіади 
з кримінального права  

та всеукраїнських науково-практичних 
конференцій 

Савчук Марія 
Олександрівна

випускниця Харківської гімназії 
№ 116, студентка Харківської 
державної академії культури

Переможець міського конкурсу 
«Учень року – 2019» у номінації 

«Творча особистість», чемпіонату 
світу з бальних танців, міжнародних 

змагань у Франції та Англії, 
всеукраїнських танцювальних турнірів 

і фестивалів

Стороженко Аліна 
Віталіївна

випускниця Харківського приватного 
навчально-виховного комплексу 

«Благовіст», студентка 
Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого

Переможець Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН України (секція 
педагогіки, диплом ІІ ступеня), 
учнівських олімпіад з історії та 

правознавства 

Коваль Максим 
Олександрович

випускник Харківського технічного 
ліцею № 173, студент Харківського 

національного університету 
імені В.Н. Каразіна

Переможець міського конкурсу 
«Учень року – 2019» у номінації 
«Лідер», міжнародних музичних 

фестивалів, Всеукраїнського конкурсу 
авторських віршів «Золоте перо», 

організатор та учасник всеукраїнських 
і міських соціальних, волонтерських 

проєктів

Пронюшкіна Марія 
Сергіївна

студентка Харківської гуманітарно-
педагогічної академії 

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціальності «Початкова 
освіта» (диплом ІІІ ступеня), 

всеукраїнської студентської олімпіади 
зі спеціальності «Початкова освіта»  

в номінації «Працьовитість», 
учасниця Міжнародної науково-
практичної Інтернет-конференції

Зима Віталій 
Олексійович

студент Харківської державної 
академії культури

Володар Гран-прі міжнародного 
та всеукраїнського конкурсів-
фестивалів мистецтв «Dance 
song fest», «Харківські зорі», 

учасник всеукраїнських науково-
теоретичних конференцій із проблем 

мистецтвознавства

Бойко Руслан 
Вікторович

студент Харківського національного 
технічного університету сільського 

господарства імені Петра Василенка

Переможець Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт 

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

учасник міжнародних та 
всеукраїнських науково-практичних 

конференцій 

Смоколіна Ольга 
Валеріївна 

студентка Харківського 
національного університету 

мистецтв імені І.П. Котляревського

Володарка Гран-прі Всеукраїнського 
відкритого вокального і хорового 
конкурсу «VOKAL. UA», конкурсу 

класичної музики імені  
П.І. Чайковського, фестивалю 

сучасного музичного мистецтва 
«Харківські зорі»
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Зюзіна Марина 
Сергіївна

студентка Харківського 
національного медичного 

університету

Переможець міжнародного 
фестивалю-конкурсу мистецтв «Day of 
the Dance 2018» у номінації «Народна 

хореографія», володарка Гран-прі 
всеукраїнських фестивалів-конкурсів 

«Хореографія України 2019»,  
«Motor fest dance – 2018»

Шнирьова Анастасія 
Євгенівна 

студентка Харківського 
національного університету 

мистецтв імені  І.П. Котляревського

Лауреат ІІ премії Міжнародного 
молодіжного конкурсу гітари 

«Альгамбра» (м. Валенсія, Іспанія), 
дипломантка Всеукраїнського 

фестивалю класичної гітари GUTAR 
VIK, Міжнародного конкурсу 

виконавців на народних інструментах 
«Арт-Домінанта»

Ушакова Маргарита 
Сергіївна 

студентка Харківського національного 
університету мистецтв  
мені І.П. Котляревського

Лауреатка ІІ премії Міжнародного 
музичного конкурсу «Amigdala» (Італія), 
ІІІ премії Міжнародного фортепіанного 

конкурсу імені Б. Сметани (Чехія), 
учасниця фестивалю  

«Слобожанська фантазія»

Кузьменко Микола 
Олексійович

студент Харківського національного 
університету мистецтв
 імені І.П. Котляревського

Лауреат ІІ ступеня  Всеукраїнського 
конкурсу виконавців на духових 
та ударних інструментах пам’яті 

Миколи Тимохи (м. Київ), лауреат 
Міжнародного музичного фестивалю 

«В гостях у Гоголя»

Ляшко Віталій 
Вікторович

студент Харківського національного 
університету мистецтв  
імені  І.П. Котляревського

Володар Гран-прі Всеукраїнського 
конкурсу виконавців на духових 
та ударних інструментах пам’яті 

Миколи Тимохи (м. Київ), лауреат 
Міжнародного музичного фестивалю 

«В гостях у Гоголя»

Кравчук Микита 
Юрійович

студент Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна

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

команди. Срібний призер чемпіонату 
Європи, переможець Кубку Європи 
серед юніорів, чемпіонату України, 
міжнародного турніру зі стрільби з 

лука «Золота Осінь», всеукраїнських 
змагань «Олімпійські надії»

Казанцев Сергій 
Сергійович

студент Харківського національного 
університету мистецтв  
імені І.П. Котляревського

Лауреат ІІ премії Міжнародного 
конкурсу піаністів «Харківські 

асамблеї», учасник міжнародного 
музичного фестивалю  

«Kharkiv music fest»

Гоєнко Марія 
Миколаївна

студентка Національного 
юридичного університету імені 

Ярослава Мудрого

Майстер спорту України зі 
спортивного орієнтування, член  
національної збірної команди. 
Бронзова призерка чемпіонату 

Європи, переможець чемпіонатів 
України, відкритих всеукраїнських 

змагань

Шушура Анастасія 
Юріївна

випускниця Харківської гімназії № 46 
імені М.В. Ломоносова, студентка 

Харківського національного 
економічного університету   

імені Семена Кузнеця

Кандидат у майстри спорту України  
з художньої гімнастики. Переможець 

міського конкурсу «Учень року – 
2019» у номінації «Спортсмен», 

міжнародних змагань з художньої 
гімнастики в Австрії, Китаї, 

Об’єднаних Арабських Еміратах

Мартинович 
Катерина Віталіївна

студентка Харківського державного 
університету харчування та 

торгівлі

Член  Національної паралімпійської 
жіночої збірної команди України з 

голболу, чемпіонка Європи (Польща), 
переможець міжнародного турніру 

(Франція)

Новіков Семен 
Сергійович

студент Харківського національного 
технічного університету сільського 

господарства 
імені Петра Василенка

Майстер спорту України міжнародного 
класу з греко-римської боротьби. 

Чемпіон світу, переможець та 
срібний призер чемпіонатів України, 

міжнародних та всеукраїнських змагань

Рудь Софія
Сергіївна

студентка Харківської державної 
академії фізичної культури

Майстер спорту України 
міжнародного класу з пауерліфтингу, 
рекордсменка України, член  збірної 
команди України. Чемпіонка Європи, 

срібна та бронзова призерка 
чемпіонату світу з класичного 
пауерліфтингу, переможець 

чемпіонатів України

Піддубна Марина 
Віталіївна

студентка Харківського 
національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди

Майстер спорту України 
міжнародного класу з плавання, 

член  національної збірної команди, 
кандидатка на участь  

у Паралімпійських іграх 2020 року. 
Переможець та призерка чемпіонату 

Європи (Ірландія), рекордсменка світу 
з плавання

Гаргуновська Наталія 
Василівна

студентка Харківського 
національного університету 
будівництва та архітектури

Майстер спорту України 
міжнародного класу з пауерліфтингу, 
рекордсменка України, член  збірної 

команди України. Переможець та 
призерка чемпіонатів світу, Європи 

та України з пауерліфтингу серед 
юніорок і жінок

Самойлов Дмитро 
Сергійович

студент Харківського національного 
педагогічного університету  

імені Г.С. Сковороди

Майстер спорту України з фехтування, 
член збірної команди України. 

Учасник чемпіонатів світу та Європи 
серед кадетів і юніорів в Італії, 

Польщі, багаторазовий переможець 
та призер чемпіонатів України 

з фехтування на шпагах, літньої 
Універсіади України 2019 року

Брусенцева Олеся 
Євгенівна

випускниця Харківської 
загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 103, студентка 
Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна

Майстер спорту України з підводного 
спорту. Переможець міського 
конкурсу «Учень року – 2019»  

у номінації «Спортсмен», чемпіонатів 
та Кубків України серед юніорів з 
плавання в ластах, всеукраїнських 

змагань з підводного спорту
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Комарова Дар’я 
Юріївна

учениця 11 класу   
Харківської спеціалізованої  

школи І-ІІІ ступенів № 15  
з поглибленим вивченням  

окремих предметів

Кадацький Лев
Федорович

учень 11 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 71

Глазкова Аліна
Павлівна

учениця 10 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 88 
імені О.Г. Зубарева

Герасименко Анастасія
Юріївна

учениця 11 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 26

Прокопова Юлія
Олександрівна

учениця 11 класу 
Харківської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 75

Горкун Олександр
Валерійович

учень 10 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 104

Кузнєцов Микита
Олегович

учень 8 класу  
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 40

Яковенко Владислав
Миколайович

учень 11 класу 
Харківської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 80

Пелецький Владислав
Юрійович

учень 11 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 113

Кікіджан Анна 
Олексіївна
учениця 11 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 70

Лукаш Микита
Русланович

учень 11 класу 
Харківської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 85

Безбородов Дмитро
Сергійович

учень 11 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 118

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

2019/2020 ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÉ ÐІÊ
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Рябцев Денис
Олександрович

учень 11 класу 
Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 119

Тесленко Анастасія
Сергіївна

учениця 11 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 157

Царицанська Дарина
Андріївна 

вихованка 
Палацу дитячої та юнацької 

творчості «ІСТОК»

Тетельман Катерина
Аркадіївна
учениця 10 класу 

Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 119

Федишина Уляна
Сергіївна

учениця 11 класу 
Харківської гімназії № 163

Скрипченко Кирило
Андрійович

учень 8 класу 
Харківської гімназії № 1

Волощенко Влада
Романівна

учениця 7 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 121

Русакова Катерина
Юріївна

учениця 11 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 168

Шуліка Михайло
Вікторович

учень 8 класу 
Харківського педагогічного 

ліцею № 4

Найдьонова  
Анастасія

Дмитрівна
учениця 11 класу 

Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 155

Шайбель Марія
Сергіївна

вихованка 
Комплексної дитячо-юнацької 

спортивної школи № 11

Добровольська Софія 
Віталіївна
учениця 11 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 5

Лаптєв Олександр
Миколайович

учень 11 класу 
Харківського технологічного 

ліцею № 9

Ребрик Олександра
Юріївна

учениця 10 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 37

Босенко Тетяна
Сергіївна
учениця 7 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 96

Бірюкова Катерина
Олексіївна
учениця 11 класу 

Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів 

з поглибленим вивченням 
окремих предметів № 16 

імені В.Г. Сергєєва

Ільєнков Микита
Сергійович

учень 9 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 52

Гребенікова Марія
Вадимівна

учениця 9 класу 
Харківської загальноосвітньої 

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

Бурлаєнко Костянтин
Вячеславович

учень 10 класу 
Харківської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 17

Кубарєв Ілля
Олександрович

учень 11 класу 
Харківської гімназії № 55

Пансевич Валерія
Євгеніївна
учениця 11 класу 

Харківського ліцею № 107

Кравченко Віктор
Дем’янович

учень 11 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 36

Степанов Михайло
Володимирович

учень 10 класу 
Харківської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 62

Новикова Аліна
Русланівна

учениця 9 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 110
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Білоус Анна
Сергіївна

учениця 11 класу 
Харківської спеціалізованої 

школи з поглибленим вивченням 
окремих предметів № 133 

«Ліцей мистецтв»

Самодурова Вероніка
Вадимівна
учениця 11 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 165

Вовк Дарина
Владиславівна

вихованка
Центру позашкільної освіти «Вектор»

Уразгільдєєва Карина
Віталіївна
учениця 11 класу 

Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 134

Нечипоренко Валерія
Дмитрівна
учениця 11 класу 

Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 166 

«Вертикаль»

Лісняк Дмитро
Сергійович

вихованець 
Комплексної дитячо-юнацької 

спортивної школи № 1

Русанова Владислава
Віталіївна
учениця 9 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 158

Тарабановська  
Владислава Глібівна

учениця 9 класу 
Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 170

Спиридонов Данііл
Олександрович

вихованець 
Комплексної дитячо-юнацької 

спортивної школи № 2

Силенко Дар’я
Олександрівна

учениця 11 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 164

Кадуцький Артем
Олександрович

учень 11 класу 
Харківської гімназії № 172

Редіна Ксенія
Олексіївна
учениця 10 класу 

Харківського навчально-виховного 
комплексу «МИР»

Чінський Іван
Олексійович

учень 9 класу 
Спеціалізованої економіко-правової 
школи І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням іноземної мови 
приватного вищого навчального 

закладу Харківський гуманітарний 
університет «Народна українська 

академія»

Ялпачек Влада
Олександрівна

учениця 11 класу 
Харківського приватного 

академічного художнього ліцею

Шевченко Микита
Максимович

учень 11 класу 
Харківського навчально-виховного 
комплексу «школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад

(ясла-садок)» № 8

Рябенко Анастасія
Юріївна

учениця 11 класу 
Харківського приватного 

навчально-виховного комплексу 
«Гімназія ОЧАГ»

Биканова Каміла
Максимівна

вихованка 
Центру дитячої та юнацької 

творчості № 3

Васильєва Вероніка
Дмитрівна
учениця 11 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 19

Жоравович Олександр
Дмитрович

учень 9 класу 
Харківського приватного 

навчально-виховного комплексу
«ЛІЦЕЙ ПРОФЕСІОНАЛ»

Кудрявцев Дмитро
Юрійович

вихованець 
Школи мистецтв

Черняк Андрій
Андрійович

учень 10 класу 
Харківської гімназії № 23

Добровольська- 
Рахніна Божена

Андріївна

учениця 3 класу 
Харківського риватного навчально- 

виховного комплексу «Старт-школа»

Суховій Марія
Олександрівна

учениця 10 класу 
Харківської спеціалізованої 

школи ІІ-ІІІ ступенів № 3

Нечипуренко Дар’я
Сергіївна

учениця 11 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 25
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Крачко Тетяна
Володимирівна

учениця 11 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів № 30 
імені Героя Радянського Союзу 

С.О. Борзенка

Чан Тху Тхань

учениця 11 класу 
Харківської гімназії № 43

Петров Данііл
Едуардович

учень 9 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 84

Костів Ганна
Андріївна
учениця 10 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 31

Набока Дарина
Олексіївна
учениця 11 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 56

Науменко Володимир
Володимирович

учень 9 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 97

Щерба Вікторія
Сергіївна
учениця 4 класу 

Харківської спеціалізованої 
школи І ступеня № 33

Юнусова Лола 
Тимурівна
учениця 10 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 58

Терновських Поліна
Костянтинівна

учениця 11 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 98

Ручко Аліна
Сергіївна

учениця 10 класу
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 42

Маланія Мілена
Давідівна
учениця 10 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 64

Кушнарьов Богдан
Андрійович

учень 11 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 103

Крячко Марина
Олександрівна

учениця 9 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 111

Буранова Мар’яна
Романівна
учениця 10 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 128

Коваленко Валерія
Романівна
учениця 11 класу 

Харківського ліцею № 141

Левенко Святослав
Сергійович

учень 11 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 122

Компанієць Ріна
Володимирівна

учениця 10 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 138

Київський Владислав
Ігорович
учень 10 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 142

Міхєєв Максим
Васильович

учень 9 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 123

Данець Марія
Анатоліївна

учениця 10 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 139

Тимошенко Гліб
Юрійович

учень 9 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 143

Котуза Денис
Олександрович

учень 8 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 124

Вожова Маргарита
Володимирівна

учениця 11 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 140

Кочетов Дмитро
Анатолійович

учень 9 класу 
Харківської гімназії № 144
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Фролов Ярослав
Андрійович

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

Фомініченко 
Анатолій

Олександрович
учень 12 класу 

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

Целуйко Уляна
Дмитрівна
учениця 11 класу 

Харківської приватної 
загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів «Лєствіца»

Жевновак Едуард
Костянтинович

учень 11 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 167

Лобанова Дарина
В’ячеславівна

вихованка 
Комплексної дитячо-юнацької 

спортивної школи № 4

Слівінська Вероніка
Сергіївна

вихованка
Центру позашкільної освіти «Мрія»

Самарін Ярослав
Віталійович 

учень 4 класу 
Харківської спеціалізованої 

школи І ступеня № 177

Бугрова Поліна
Віталіївна

вихованка 
Комплексної дитячо-юнацької 

спортивної школи № 13

Сідельник Левана
Артемівна

учениця 4 класу
Харківського приватного

загальноосвітнього 
навчально-виховного комплексу

«Новатор»

Войтович Софія
Сергіївна

учениця 12 класу 
Харківського приватного 

навчально-виховного комплексу 
«Благовіст»

Луцик Дмитро
Максимович

вихованець 
Харківського дитячо-юнацького 

клубу моряків

Галич Маргарита
Олексіївна
учениця 11 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 2

Панасенко Ігор
Сергійович

учень 11 класу 
Харківської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 11 
з поглибленим вивченням 

окремих предметів

Лисенко Катерина
Олександрівна

учениця 9 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 32 
імені Героя Радянського Союзу 

О.О. Головачова

Сєгаль Артем 
Вячеславович

учень 11 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 63

Гуртова Марія
Олександрівна 

учениця 11 класу 
Харківської гімназії № 14

Пономарьов Євген
Вадимович

учень 10 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 38

Дворнікова Поліна
Андріївна
учениця 10 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 72

Соловіченко-
Соловйова Наталія

Юріївна
учениця 9 класу 

Харківського навчально-виховного 
комплексу № 21

Стрелкова Анна
Олександрівна

учениця 10 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 49 
імені Харківських дивізій

Бура Анастасія
Віталіївна
учениця 10 класу 

Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 73

Божук Ольга
Олександрівна

учениця 11 класу 
Харківського навчально-виховного 

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

Ачкасова Дар’я
Олександрівна

учениця 8 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 61 
імені Героя Радянського Союзу 

І.О. Танкопія

Ряполов Андрій
Віталійович

учень 10 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 74
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Гонтар Софія
Сергіївна
учениця 8 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 101

Фурманова Софія
Юріївна

учениця 9 класу 
Харківського ліцею № 161 

«Імпульс»

Артюх Юлій
Андрійович

учень 10 класу 
Харківського приватного 

навчально-виховного комплексу 
«Вересень»

Глумова Таїсія
Євгеніївна
учениця 5 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 145

Cитник Софія
Юріївна

учениця 8 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 175 
«Кулиничівська»

Сіроватіна Марія
Євгенівна
учениця 11 класу 

Харківського приватного 
навчально-виховного комплексу 

«Гармонія»

Травченко Сергій
Миколайович

учень 9 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 145

Денисов Кирило
Максимович

учень 3 класу 
Харківського навчально-виховного 

комплексу № 180

Іванова Марія
Дмитрівна

вихованка 
Комплексної дитячо-юнацької 

спортивної школи № 16

Пряхіна Єлизавета
Андріївна
учениця 11 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 160

Касьянова Варвара
Андріївна
учениця 7 класу 

Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 181 

«Дьонсурі»

Барінова Злата
Андріївна 

вихованка 
Центру дитячої та юнацької 

творчості № 6

Мельник Олександра
Анатоліївна

учениця 10 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 28

Ібрагімова Діана
Фаіківна

учениця 10 класу 
Харківської гімназії № 65

Овсянікова Аліна
Віталіївна
учениця 9 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 92 

імені Героя Радянського Союзу
П.П. Набойченка

Дараган Михайло
Сергійович

учень 11 класу 
Харківської гімназії № 39

Позняков Дмитро
Олександрович

учень 9 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 76

Комар Софія
Русланівна

учениця 9 класу 
Харківської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 93
імені В.В. Бондаренка

Ковальова Софія
Андріївна
учениця 9 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 54

Сиротюк Микита
Ігорович
учень 9 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІ ступенів № 79 

імені Героя Радянського Союзу 
В.Д. Поколодного

Пересада Поліна
Іллівна

учениця 6 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 115

Власов Микола
Валерійович  

учень 10 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 59

Євсюкова Вікторія
Олександрівна

учениця 9 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів № 81

Абрашитов Рашид
Ренатович

учень 10 класу 
Харківської загальноосвітньої 

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

учень 5 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 130

Кушко Дмитро
Вадимович

вихованець 
Комплексної дитячо-юнацької 

спортивної школи № 5

Первушкіна Каміла
Ігорівна

учениця 11 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 7

Ляшко Микита 
Сергійович

учень 10 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 137

Отченашко Мілена
Олексіївна

учениця 9 класу 
Харківської приватної 

загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів 
«Початок мудрості»

Разіньков Артем
Олександрович

учень 6 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 10

Карагяур Євгенія
Андріївна
учениця 10 класу

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 153

Ференчук В’ячеслав
Олегович

вихованець 
Станції юних техніків № 1

Скаковська Дар’я
Леонідівна

учениця 9 класу 
Харківської гімназії № 12

Іпполітова Вероніка
Євгеніївна
учениця 10 класу 

Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 162

Стадник Аліса
Олександрівна

вихованка 
Центру дитячої та юнацької 

творчості № 2

Мальцева Уляна
Володимирівна

учениця 10 класу 
Харківської гімназії № 34

Куриляк Вікторія
Ігорівна

учениця 9 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 35

Рудих Ангеліна
Сергіївна
учениця 6 класу 

Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 66

Литвиненко Альона
Валеріївна
учениця 11 класу 

Харківської вечірньої (змінної)
школи № 3

Бебешко Дмитро
Сергійович

учень 8 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 41

Каліниченко Іван
Романович

учень 4 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 120

Книгіна Поліна
Віталіївна

вихованка 
Центру дитячої та юнацької 

творчості № 7

Тихоненко Аліса
Вячеславівна

учениця 11 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 48

Волков Дем’ян
Сергійович

учень 8 класу 
Харківської загальноосвітньої 

онлайн-школи І-ІІІ ступенів 
«АЛЬТЕРНАТИВА»

Вакулич Анна
Володимирівна

учениця 11 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 20

Петренко Поліна
Олександрівна

учениця 10 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 53

Дегтяр Ангеліна
Павлівна

вихованка 
Комплексної дитячо-юнацької 

спортивної школи № 9

Максуль Анастасія
Юріївна

учениця 11 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 44
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Курушина Ксенія
Валеріївна

учениця 6 класу 
Харківської гімназії № 46 
імені М.В. Ломоносова

Комякова Оксана
Дмитрівна
учениця 11 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 78

Лаврова Софія
Андріївна
учениця 8 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи I-III ступенів № 91

Донцова Анна
Олегівна

учениця 11 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 60

Барановська Тетяна
Сергіївна

учениця 10 класу 
Харківської гімназії № 82

Герман Даніїл
Олександрович

учень 11 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 94

Сухомлінова Таїсія
Денисівна
учениця 10 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 68

Казаков Дмитро
Олегович
учень 10 класу 

Харківської гімназії № 83

Широкова Аліна
Андріївна
учениця 11 класу 

Харківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 95 імені 299 Харківської   
стрілецької дивізії

Коваль Єлизавета
Юріївна

учениця 10 класу 
Харківської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 77

Жеребкіна Софія
Володимирівна

учениця 10 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів № 90

Переродова Анастасія
Олександрівна

учениця 10 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 102

Саницька Єлизавета
Андріївна
учениця 11 класу

Харківського навчально-виховного 
комплексу № 112

Середа Михайло
Ігорович
учень 10 класу 

Харківського технічного 
ліцею № 173

Безсонова Єва
Дмитрівна
учениця 11 класу 

Харківської приватної 
спеціалізованої школи 
«Харківський колегіум»

Спесівцева Тетяна
Георгіївна
учениця 11 класу 

Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 114

Уланська Марія
Олександрівна

учениця 10 класу 
Харківської гімназії № 178 

«Освіта»

Коваль Юлія
Ігорівна

вихованка 
Центру дитячої та юнацької 

творчості № 4

Українець Юлія
Максимівна

учениця 10 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 151

Петін Гордій
Сергійович

вихованець 
Комплексної дитячо-юнацької 

спортивної школи № 6

Бондаренко Ніколь
Сергіївна

учениця 11 класу 
Харківського приватного 

навчально-виховного комплексу
«Ліцей Шаалавім»

Воловчук Владислав
Олегович
учень 11 класу 

Харківського технічного 
ліцею № 173

Лобанов Андрій
Юрійович

вихованець 
Станції юних техніків № 3

Рябко Марія
Євгенівна
учениця 9 класу 

Харківської гімназії № 13
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Костильов Олексій
Вікторович

учень 11 класу 
Харківської спеціалізованої 

школи I-III ступенів № 18

Щербак Валерія
Олегівна 

учениця 11 класу 
Харківської гімназії № 86

Швачко Соннета
Григорівна 
учениця 11 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 136 

імені Героя Радянського Союзу 
П.Д. Говоруненка

Ісламов Богдан
Романович

учень 8 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 57

Дичкова Поліна
Сергіївна

учениця 10 класу 
Харківської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 87

Бабенко Матвій
Павлович

учень 9 класу 
Харківської гімназії № 152

Казанцева Ангеліна
Олександрівна

учениця 8 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 67

Ордеха Данило
Сергійович

учень 11 класу 
Харківської спеціалізованої
школи I-III ступенів № 108

Баландіна Поліна
Євгенівна 
учениця 4 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи І ступеня № 171

Усенко Михайло
Сергійович

учень 10 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи ІІ-ІІІ ступенів № 69

Смолянюк Катерина
Романівна
учениця 10 класу 

Харківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 126

Янушкевич Кирило
Олександрович

учень 2 класу 
Харківської приватної 

початкової школи
«Веселі сходинки»

Крайнова Маргарита
Денисівна

вихованка 
Комплексної дитячо-юнацької 

спортивної школи № 8

Гутор Артем
Олександрович

учень 12 класу 
Харківської спеціальної 

вечірньої загальноосвітньої 
школи ІІ-ІІІ ступенів № 23

Юрков Артем
Ігорович
учень 10 класу 

Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 29

Сулікова Софія
Олексіївна

учениця 4 класу 
Харківського приватного 

навчально-виховного комплексу
«Центр розвитку дитини «Інтелект»

Мацегора Анастасія
Олексіївна

вихованка 
Центру дитячої та юнацької 

творчості № 5

Колос Софія
Андріївна
учениця 9 класу 

Харківського навчально-виховного 
комплексу № 45 

«Академічна гімназія»

Бугорська Наталія
Владиславiвна

вихованка 
Центру позашкільної освіти «Старт»

Павлюк Олексій
Вікторович

учень 10 класу 
Харківської гімназії № 6 
«Маріїнська гімназія»

Ільяшенко Дар’я
Євгенівна 
учениця 11 класу 

Харківської гімназії № 47

Котляренко Андрій
Олександрович

учень 4 класу 
Харківського приватного 

спеціального загальноосвітнього 
навчально-виховного комплексу 

«Фенікс» 

Летута Нікіта
Валерійович

учень 10 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 22

Желтобрюхова Аліна
Олегівна
учениця 7 класу 

Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 50
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Лічакова Євгенія
Олександрівна

учениця 10 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 51

Кириченко Данило
Дмитрович

учень 10 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 105

Абрамян Родіон
Давідович

учень 7 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 117

Бєлова Анна
Олександрівна

учениця 11 класу 
Харківського ліцею № 89

Іващенко Артем
Ігорович
учень 8 класу 

Харківського навчально-
виховного комплексу № 106 

імені В.О. Кисіля

Скляр Діана
Юріївна

учениця 11 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 125

Кузьменко Артем
Віталійович 

учень 10 класу 
Харківського ліцею № 89

Жемеренко Андрiй
Олександрович

учень 9 класу 
Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 109

Нестеренко Єва
Андріївна 
учениця 7 класу 

Харківської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 129

Жидкова Дар’я
Василівна
учениця 11 класу 

Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 99

Алєксєєв Максим
Миколайович

учень 10 класу 
Харківської гімназії № 116

Куренков Володимир
Сергійович

учень 10 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 131

Капустіна Софія
Сергіївна
учениця 8 класу 

Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 132

Травкіна Ядвіга
Миколаївна

учениця 11 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 148

Широкий Роман
Валерійович

учень 11 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 159

Стрельцов Олексій
Сергійович

учень 11 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 135 
імені Героя Радянського Союзу 

К.Ф. Ольшанського

Безверха Анжеліка
Ігорівна

учениця 11 класу 
Харківського ліцею № 149

Лазорко Максим
Тарасович

учень 10 класу 
Харківської гімназії № 169

Бажинов Владислав
Олександрович

учень 11 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів № 146

Панченко Андрій
Юрійович

учень 10 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 150

Сабельникова Марія 
Володимирівна

учениця 4 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І ступеня № 176

Тимченко Іван
Олексійович

учень 7 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 147

Шуляк Данило
Сергійович

учень 9 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 154

Педан Ганна 
Денисівна
учениця 4 класу 

Харківського навчально-виховного 
комплексу № 179
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Сизоненко Георгій 
Васильович

учень 11 класу 
Харківської приватної 

школи І-ІІІ ступенів «Ангстрем»

Алексєєнко Єгор
Олександрович

учень 9 класу 
Харківського приватного 
ліцею «Школа «Ранок»

Шульга Олексій
Миколайович

учень 11 класу 
Харківського фізико-математичного 

ліцею № 27

Хреннікова Марина
Олександрівна

учениця 10 класу 
Харківського приватного 

навчально-виховного комплексу
«Авторська школа Бойка»

Герасимов Микита
Григорович

учень 11 класу 
Харківської вечірньої 

школи № 37

Антоненко Вікторія
Вікторівна

вихованка 
Харківського дитячого 

будинку «Родина» 

Радченко Анна
Олексіївна

вихованка
Комплексної дитячо-юнацької 

спортивної школи № 3

Лисицька Марія
Володимирівна

вихованка 
Центру дитячої та юнацької 

творчості № 1

Ягодзінський Андрій 
Васильович

вихованець
Харківського Палацу 

дитячої та юнацької творчості

Петлицька Анастасія
Євгенівна

вихованка 
Комплексної дитячо-юнацької 

спортивної школи № 12

Кошаєв Руслан
Ялкимович

учень 5 класу 
Харківської загальноосвітньої 

школи-інтернату І-ІІ ступенів № 14

Семенченко 
Олександра
Едуардівна

учениця 10 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.



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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