
  
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ 

«ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 
 ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» 

 
НАКАЗ 

 
_   05.05.     2020                                        м. Дніпро    № 18/01-04184 

 
Про підсумки проведення І обласного 
(відбіркового, заочного) етапу 
Всеукраїнського конкурсу 
“Гуманне ставлення до тварин” 
 

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 04.02.2020 р. № 62/0/212-20 “Про проведення І обласного (відбіркового, 
заочного) етапу Всеукраїнського конкурсу “Гуманне ставлення до тварин”,  
з метою популяризації та пропедевтики гуманного ставлення до тварин  
у суспільстві, насамперед серед учнівської молоді, протягом вересня 2019 – 
квітня 2020 року в закладах загальної середньої та позашкільної освіти 
проводився зазначений вище конкурс. 

За підсумками проведення заходу 
 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Затвердити витяг з протоколу засідання обласного журі по підведенню 

підсумків І обласного (відбіркового, заочного) етапу Всеукраїнського конкурсу 
“Гуманне ставлення до тварин” (додається). 

2. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на 
заступника директора КЗО “ОЕНЦДУМ” з навчальної роботи І.О.Майбороду, 
контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 
 

Директор          Ю. Ф. ПЕДАН 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Наказ комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 
від   05.05.   2020    № 18/01-04 

 
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

засідання журі по підведенню підсумків І обласного (відбіркового, заочного)  
етапу Всеукраїнського конкурсу “Гуманне ставлення до тварин” 

 
від 17.04.2019 року 

Присутні всі члени журі 
 
Черга денна: 
Підведення підсумків І обласного (відбіркового, заочного) етапу Всеукраїнського конкурсу “Гуманне ставлення до тварин” (далі – Конкурс). 
 
СЛУХАЛИ: 
Григор’єва Д.В., завідувача відділу біології та екології комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді”, який ознайомив членів журі з основними завданнями конкурсу, з вимогами до наданих звітних матеріалів,  
з критеріями оцінювання робіт учасників відповідно до умов проведення Конкурсу. 
 
У 2020 році участь в Конкурсі взяли учні та вихованці закладів загальної середньої та позашкільної освіти з мм: Дніпра, Кам’янського, Жовті 
Води, Кривого Рогу, Марганця, Покрова, Павлограда, Першотравенська та Синельникового; районів: Васильківського, 
Верхньодніпровського, Дніпровського, Криворізького, Новомосковського, Петриківського, Синельниківського, Солонянського та 
Юр’ївського; об’єднаних територіальних громад: Апостолівської, Васильківської, Слобожанської, Криничанської, Межівської, 
Перещепинської, Богданівської, Покровської, Раївської, Солонянської, Софіївської, Мирівської, Широківської, Гречаноподівської, 
Троїцької, Юр’ївської, Девладівської, Червоногригорівської, Лихівської, Славгородської та Ляшківської (329 продовжень розповіді). 
 
УХВАЛИЛИ: 
1. Провести оцінювання творчих робіт учасників Конкурсу відповідно до наступних критеріїв: 
- відповідність тематиці, меті та умовам конкурсу – до 10 балів; 
- індивідуальність та оригінальність роботи – до 10 балів; 
- самостійність виконання – до 10 балів. 
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№ 
з/п Учасник Освітній заклад / клас / вік Керівник 

Загальний 
середній 

бал 

Резуль
тат 

1. ЮДЕНКОВА 
Марія 

учениця 4 класу комунального закладу освіти “Навчально-виховний 
комплекс № 42 “школа Ι-ΙΙΙ ступенів – дошкільний навчальний заклад 
(дитячий садок)” Дніпровської міської влади (9 років); 

Гожа Л. В., директор 
29 І 

2. ЧМІЛЬ 
Ангеліна  

учениця 5 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 110” Криворізької міської ради (11 років); 

Царенко О.П., вчитель 
української мови та 
літератури 

24 А 

3. ЗАГОРУЛЬКО  
Даміан 

учень 4 класу комунального закладу “Середня загальноосвітня школа 
№ 28” Кам’янської міської ради (10 років); 

Васюк Т.Б, асистент 
вчителя 21  

4. ГОРДЕНКО  
Софія 

учениця 4 класу комунального закладу освіти “Навчально-виховний 
комплекс № 42 “школа Ι-ΙΙΙ ступенів – дошкільний навчальний заклад 
(дитячий садок)” Дніпровської міської влади (9 років); 

Гожа Л. В., директор 
27 ІІ 

5. ФЕДОТОВ  
Леонід 

учень 4 класу комунального закладу освіти “Навчально-виховний 
комплекс № 42 “школа Ι-ΙΙΙ ступенів – дошкільний навчальний заклад 
(дитячий садок)” Дніпровської міської влади (10 років); 

Гожа Л. В., директор 
30 І 

6. ГУРІНА  
Марія 

учениця 4 класу комунального закладу освіти “Навчально-виховний 
комплекс № 42 “школа Ι-ΙΙΙ ступенів – дошкільний навчальний заклад 
(дитячий садок)” Дніпровської міської влади (9 років); 

Гожа Л. В., директор 
25 ІІІ 

7. ОЛЬХОВСЬКА 
Владислава 

учениця 6 класу закладу освіти “Криворізький навчально-виховний 
комплекс № 129 “Гімназія-ліцей академічного спрямування” 
Криворізької міської ради (12 років); 

Гавенко Л.Ф., вчитель 
української мови та 
літератури 

24 А 

8. КРАСІЛЬНІКОВ 
Іван 

учень 4 класу комунального закладу освіти “Навчально-виховний 
комплекс № 42 “школа Ι-ΙΙΙ ступенів – дошкільний навчальний заклад 
(дитячий садок)” Дніпровської міської влади (9 років); 

Гожа Л. В., директор 
24 А 

9. БАШТАНЕНКО 
Іван 

учень 4 класу опорного комунального навчального закладу “Лозуватська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Т.Г. Шевченка” Криворізької 
районної ради (9 років); 

Бабенко А.І., вчитель 
початкових класів 30 І 

10. СИВОЛАП  
Вікторія 

учениця 6 класу закладу освіти “Криворізький навчально-виховний 
комплекс № 129 “Гімназія-ліцей академічного спрямування” 
Криворізької міської ради (12 років); 

Гавенко Л.Ф., вчитель 
української мови та 
літератури 

28 ІІ 

11. СІЛЬЧУК  
Вікторія 

учениця 6 класу закладу освіти “Криворізький навчально-виховний 
комплекс № 129 “Гімназія-ліцей академічного спрямування” 
Криворізької міської ради (12 років); 

Гавенко Л.Ф., вчитель 
української мови та 
літератури 

25 ІІІ 
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12. ДМИТРОВА  
Софія 

учениця 4 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 
школа № 51” Дніпровської міської ради (10 років); 

Василенко О.Ф., класний 
керівник 23 А 

13. СУКА  
Михайло 

учень 5 класу закладу освіти “Вищетарасівська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів” Мирівської сільської ради Томаківського району 
(11 років); 

Краснодемський Ю.Й., 
директор школи 27 ІІ 

14. ГАПОНЕНКО  
Світлана 

учениця 4 класу закладу освіти “Вищетарасівська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів” Мирівської сільської ради Томаківського району (9 років); 

Краснодемський Ю.Й., 
директор школи 24 А 

15. СІЯНКО  
Андрій 

учень 6 класу закладу освіти “Вищетарасівська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів” Мирівської сільської ради Томаківського району 
(11 років); 

Краснодемський Ю.Й., 
директор школи 29 І 

16. БЕРЕЗНЯК 
Єлизавета  

учениця 5 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 65” Криворізької міської ради (11 років); 

Єршова Н.В., вчитель 
української мови та 
літератури 

20  

17. ЮРЧЕНКО  
Поліна 

учениця 5 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 65” Криворізької міської ради (11 років); 

Єршова Н.В., вчитель 
української мови та 
літератури 

24 А 

18. ТАБАСАРАНСЬКА 
Лілія 

учениця 4 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 
школа № 51” Дніпровської міської ради (9 років); 

Василенко О.Ф., класний 
керівник 24 А 

19. ІСАЄВА  
Анастасія  

учениця 4 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 
школа № 81” Дніпровської міської ради (10 років); 

Гойденко Н.М., вчитель 
початкових класів 23 А 

20. ВЄННІК  
Аліна 

учениця 4 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 112” Криворізької міської ради (9 років); 

Губкіна С.О., вчитель 
початкових класів 21  

21. МАКСИМОВА 
Вероніка 

учениця 4 класу комунального закладу освіти “Навчально-виховний 
комплекс № 42 “школа Ι-ΙΙΙ ступенів – дошкільний навчальний заклад 
(дитячий садок)” Дніпровської міської влади (9 років); 

Гожа Л. В., директор 
22  

22. ПРОНІНА  
Марія 

учениця 4 класу комунального закладу освіти “Навчально-виховний 
комплекс № 42 “школа Ι-ΙΙΙ ступенів – дошкільний навчальний заклад 
(дитячий садок)” Дніпровської міської влади (9 років); 

Гожа Л. В., директор 
25 ІІІ 

23. ПАНАСЮК  
Софія 

учениця 4 класу комунального закладу “Криворізький навчально-
виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний 
навчальнийзаклад” № 18” (10 років); 

Дьякова В.Б., вчитель 
початкових класів 24 А 

24. РИЖКОВ 
Кирило 

учень 4 класу комунального закладу освіти “Навчально-виховний 
комплекс № 71 “Спеціалізована школа художньо-архітектурного 
напрямку – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)” 
Дніпровської міської ради (10 років); 

Сидоренко О.О., 
вчитель початкових класів 25 ІІІ 
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25. АБАСОВ  
Ельмір 

учень 5 класу комунального закладу освіти “Навчально-виховний 
комплекс № 59 “загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний 
навчальний заклад” Дніпровської міської ради (11 років); 

Єсіна Г.В., заступник 
директора з навчально-
виховної роботи 

20  

26. ЗАГОРУЛЬКО  
Анастасія 

учениця 6 класу комунального закладу освіти “Навчально-виховний 
комплекс № 59 “загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний 
навчальний заклад” Дніпровської міської ради (11 років); 

Скляр О.В., вчитель 
географії, 
природознавства та 
основи економіки 

23 А 

27. КОЛІСОВА  
Яна 

учениця 6 класу комунального закладу освіти “Навчально-виховний 
комплекс № 59 “загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний 
навчальний заклад” Дніпровської міської ради (11 років); 

Скляр О.В., вчитель 
географії, 
природознавства та 
основи економіки 

22  

28. КОРОЛЬ  
Вікторія 

учениця 6 класу комунального закладу освіти “Навчально-виховний 
комплекс № 59 “загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний 
навчальний заклад” Дніпровської міської ради (12 років); 

Єсіна Г.В., заступник 
директора з навчально-
виховної роботи 

29 І 

29. МАКОГОН  
Світлана 

учениця 6 класу комунального закладу освіти “Навчально-виховний 
комплекс № 59 “загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний 
навчальний заклад” Дніпровської міської ради (12 років); 

Єсіна Г.В., заступник 
директора з навчально-
виховної роботи 

25 ІІІ 

30. СЕМЕНОВ  
Валентин 

учень 6 класу комунального закладу освіти “Навчально-виховний 
комплекс № 59 “загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний 
навчальний заклад” Дніпровської міської ради (12 років); 

Єсіна Г.В., заступник 
директора з навчально-
виховної роботи 

26 ІІІ 

31. ДАНИЛЕНКО  
Софія 

учениця 5 класу комунального закладу освіти “Навчально-виховний 
комплекс № 59 “загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний 
навчальний заклад” Дніпровської міської ради (11 років); 

Середова С.В., вчитель 
фізики 27 ІІ 

32. ЗАСУХА  
Захар 

учень 5 класу комунального закладу освіти “Навчально-виховний 
комплекс № 59 “загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний 
навчальний заклад” Дніпровської міської ради (11 років); 

Середова С.В., вчитель 
фізики 28 ІІ 

33. КУРИСЬ  
Катерина 

учениця 5 класу комунального закладу освіти “Навчально-виховний 
комплекс № 59 “загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний 
навчальний заклад” Дніпровської міської ради (11 років); 

Єсіна Г.В., заступник 
директора з навчально-
виховної роботи 

20  

34. ТОПАЛ  
Дмитро 

учень 5 класу комунального закладу освіти “Навчально-виховний 
комплекс № 59 “загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний 
навчальний заклад” Дніпровської міської ради (11 років); 

Єсіна Г.В., заступник 
директора з навчально-
виховної роботи 

25 ІІІ 

35. ФИЛИНА  
Домініка 

учениця 6 класу комунального закладу освіти “Навчально-виховний 
комплекс № 59 “загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний 
навчальний заклад” Дніпровської міської ради (11 років); 

Скляр О.В., вчитель 
географії, природознавства 
та основи економіки 

21  
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36. ЧИЖМАК  
Лілія 

учениця 5 класу комунального закладу освіти “Навчально-виховний 
комплекс № 59 “загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний 
навчальний заклад” Дніпровської міської ради (11 років); 

Єсіна Г.В., заступник 
директора з навчально-
виховної роботи 

19  

37. ГЕБЕЛЬ  
Владислав 

учень 5 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 126” Криворізької міської ради (10 років); 

Гебель К.М., учитель 
української мови і 
літератури 

24 А 

38. ШРАМЕНКО 
Ольга 

учениця 5 класу комунального закладу “Середня загальноосвітня школа 
№ 6” м. Покрова (10 років); 

Прокоф’єва Т.С., вчитель 
української мови та 
літератури 

22  

39. ФЕДОРУК  
Ангеліна 

учениця 6 класу комунального закладу “Привовчанська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів” Троїцької сільської ради (11 років); 

Тимошенко А.О., заступник 
директора з навчально-
виховної роботи, вчитель 
української 

29 І 

40. КАПІТОНОВА  
Світлана 

учениця 5 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 126” Криворізької міської ради (10 років); 

Гебель К.М., учитель 
української мови і 
літератури 

22  

41. КОВЕРЗЮК  
Юлія 

учениця 4 класу комунального закладу “Cередня загальноосвітня школа 
№ 35” Кам’янської міської ради (9 років); 

Соловйова Н.В., вчитель 
початкових класів 24 А 

42. СИНЕКОЛО-
ДЕЗСЬКИЙ  
Ярослав 

учень 5 класу комунального закладу освіти “Перещепинський опорний 
освітній заклад № 1” Перещепинської міської ради (11 років); 

Ткаченко Т.О., вчитель 
біології 28 ІІ 

43. М’ЯСОЄДОВА 
Любов 

учениця 6 класу закладу освіти “Павлоградська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 9” Павлоградської міської ради (12 років); 

Полянська А.С., учитель 
української мови та 
літератури 

28 ІІ 

44. МАРГАРИТА 
Заяц 

учениця 4 класу закладу освіти “Синельниківська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 6” Синельниківської міської ради (9 років); 

Савчук Л.О., вчитель 
початкових класів 27 ІІ 

45. ЗАМОРЕНА 
Поліна 

учениця 5 класу комунального закладу освіти “Писарівська 
загальноосвітня школа І - ІІ ступенів” Синельниківської районної ради 
(11 років); 

Саковець О.М., вчитель 
початкових класів 27 ІІ 

46. МАРТЕМ’ЯНОВА  
Катерина 

учениця 6 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа 
I-III ступенів № 130” Криворізької міської ради (11 років); 

Короткова Л.А, вчитель 
біології 23 А 

47. ГАРДАДІНА  
Діана 

учениця 4 класу комунального закладу загальної середньої освіти 
“Гімназія № 2” Дніпровської міської ради (9 років);\ 

Юракова Т.Ю., вчитель 
початкових класів 26 ІІІ 

48. КІМ 
Тетяна 

учениця 6 класу комунального закладу “Криворізький навчально-
виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад” №18” м. Кривого Рогу (12 років); 

Ластовченко Л.М., 
вчитель української мови 
та літератури 

22  
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49. МОСКАЛЕНКО 
Маргарита 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Центр 
позашкільної роботи № 1” Дніпровської міської ради, учениця 5 класу 
комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 52” 
Дніпровської міської ради (11 років); 

Постол С.І., керівник 
гуртка “Юні друзі 
природи” 24 А 

50. БАНДЮК  
Анна 

учениця 4 класу комунального закладу “Олександрівський заклад 
загальної середньої освіти I-III ступенів” Гречаноподівської сільської 
ради (9 років); 

Корнієнко С.І., вчитель 
початкових класів 22  

51. ФАНАСОВА  
Владислава 

учениця 6 класу закладу освіти “Павлоградська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 9” Павлоградської міської ради (12 років); 

Ткачова В.С.,  
вчитель біології 29 І 

52. ІЛЮЩЕНКО  
Марія 

учениця 6 класу закладу освіти “Павлоградська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 9” Павлоградської міської ради (11 років); 

Ткачова В.С.,  
вчитель біології 25 ІІІ 

53. ОЛЬХОВЕНКО 
Максим  

учень 6 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 21” Криворізької міської ради (11 років); 

Кот Т.Ю., вчитель хімії 22  

54. ВАКУЛЕНКО 
Максим 

учень 4 класу опорної школи комунального закладу освіти “Навчально-
виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 - 
Покровський ліцей” Покровської селищної ради; 

- 
23 А 

55. КАРНИШ 
Ксенія 

учениця 4 класу опорної школи комунального закладу освіти 
“Навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 
1 - Покровський ліцей” Покровської селищної ради; 

- 
22  

56. ЗОЗУЛЯ 
Дар’я 

учениця 5 класу опорної школи комунального закладу освіти 
“Навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 1 - Покровський ліцей” Покровської селищної ради; 

- 
27 ІІ 

57. ОХРІМЕНКО 
Єлизавети 

учениця 5 класу опорної школи комунального закладу освіти 
“Навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 1 - Покровський ліцей” Покровської селищної ради; 

- 
23 А 

58. ЛОБАЩУК  
Аліна 

вихованка гуртка “Фото екологи” комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних натуралістів Тернівського району” 
Криворізької міської ради (10 років); 

Шишова-Волошина О.І., 
керівник гуртка Не відповідає 

умовам конкурсу 

59. ШЕПЕНЬОВА  
Вікторія 

учениця 5 класу відокремленого підрозділу “Богданівська філія 
І – ІІ ступенів комунальний заклад “Богданівська опорна загальноосвітня 
школа І – ІІІ ступенів” Богданівської сільської ради (10 років); 

Топорова Т.В., вчитель 
географії та біології 26 ІІІ 

60. СІНЦОВ  
Олександр 

учень 5 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 
школа № 15” Дніпровської міської ради (11 років); 

Нємцева Т.О., директор 26 ІІІ 

61. КОЛОТАЛЮК 
Дар’я  

учениця 6 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 88” Криворізької міської ради (12 років); 

Сапожник Н.В., 
вчитель української мови 25 ІІІ 
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та літератури 
62. ІГНАТОВА  

Оксана 
учениця 6 класу комунального закладу освіти “Навчально-виховний 
комплекс № 37” “Дніпровська гімназія-школа І ступеня-дошкільний 
навчальний заклад (дитячий садок)” Дніпровської міської ради 
(11 років); 

Ігнатенко І.О., учитель 
української мови та 
літератури 22  

63. СЕМЕНЮК 
Ангеліна  

учениця 4 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 19” Криворізької міської ради (9 років); 

Бобрешова Н.В., вчитель 
початкових класів  30 І 

64. ЗАЇКА  
Каміла 

учениця 4 закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 19” Криворізької міської ради (10 років); 

Пруднікова Я.С., вчитель 
початкових класів 23 А 

65. ЛАПШИНА  
Ольга 

учениця 5 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 
школа № 128” Дніпровської міської ради (10 років); 

Ніколенко О. Є., вчитель 
української мови та 
літератури  

25 ІІІ 

66. ЯЦУН  
Алла 

вихованка гуртка “Живий куток” комунального позашкільного 
навчального закладу “Будинок дитячої творчості” Дніпровської міської 
ради (12 років); 

Бутиріна Л.П., керівник 
гуртка 22  

67. ПОЛТОРАЦЬКИЙ 
Олександр 

учень 4 класу комунального закладу освіти “Миролюбівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Раївської сільської ради 
Синельниківського району (10 років); 

Зуб К.А., вчитель 
початкових класів 27 ІІ 

68. КОВАЛЬ  
Софія 

вихованка гуртка “Юні кролівники” комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних натуралістів Тернівського району” 
Криворізької міської ради (12 років); 

- 
30 І 

69. ЧЕРЕВКО  
Олександр 

учень 4 класу комунального закладу освіти “Спеціалізована школа № 67 
еколого-економічного профілю” Дніпровської міської ради (10 років); 

Мордвілко Н.Г., вчитель 
початкових класів 26 ІІІ 

70. БОНДАР  
Анастасія 

учениця 5 класу закладу освіти “Павлоградська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 9” Павлоградської міської ради (10 років); 

Ткачова В.С.,  
вчитель біології 22  

71. ОХРІМЕНКО  
Артем 

учень 6 класу комунального закладу “Новов’язівська опорна 
загальноосвітня школа I – III ступенів” Юр’ївської районної ради 
(12 років); 

Друзь В.М., вчитель 
української мови та 
літератури 

30 І 

72. МАРТИНОВА  
Дар’я  

учениця 5 класу закладу освіти “Синельниківська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 6” Синельниківської міської ради (11 років); 

Васевич В.І., вчитель 
української мови та 
літератури 

27 ІІ 

73. ПЕТРАКОВЕЦЬ  
Іван 

учень 6 класу комунального опорного закладу освіти “Юр’ївська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Cоюзу 
Д.П. Запорожченка” Юр’ївської селищної ради (12 років); 
 

Довбиш К.В., класний 
керівник, вчитель історії 
та правознавства 30 І 
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74. БАЖЕНОВА  
Поліна 

учениця 5 класу комунального закладу освіти “Чорнявщинська 
загальноосвітня школа І-III ступенів” Юр’ївської селищної ради 
(10 років); 

Шикута Т.О., вчитель 
початкових класів 21  

75. ЛУБЕНЕЦЬ  
Максим 

учень 6 класу комунального закладу освіти “Чорнявщинська 
загальноосвітня школа І-III ступенів” Юр’ївської селищної ради 
(11 років); 

Шикута Ю.С., вчитель 
української мови та 
літератури 

22  

76. СИСУН  
Кароліна 

учениця 6 класу комунального опорного закладу освіти “Юр’ївська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Cоюзу 
Д.П. Запорожченка” Юр’ївської селищної ради (11 років); 

Довбиш К.В., класний 
керівник, вчитель історії 
та правознавства 

25 ІІІ 

77. ДОВБАК 
Дарія  

учениця 6 класу комунального опорного закладу освіти “Юр’ївська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Cоюзу 
Д.П. Запорожченка” Юр’ївської селищної ради (11 років); 

Продан І.Д., класний 
керівник, вчитель 
зарубіжної літератури 

27 ІІ 

78. СИТНИК  
Віталіна 

учениця 5 класу комунального закладу освіти “Навчально-виховний 
комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 1 – Покровська 
гімназія” Покровської селищної ради (11 років); 

Гайнудінова Р.К., 
вчитель української мови 
та літератури 

29 І 

79. ЧОРНОМОРЕЦЬ 
Аріна 

учениця 6 класу комунального закладу освіти “Навчально-виховний 
комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 1 – Покровська 
гімназія” Покровської селищної ради (12 років); 

Буглак Л.В., вчитель 
української мови та 
літератури 

25 ІІІ 

80. ПАСТЕРНАК  
Вероніка 

учениця 4 класу комунального закладу освіти “Навчально-виховний 
комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 1 – Покровська 
гімназія” Покровської селищної ради (10 років); 

Ситник Н.І., вчитель 
початкових класів 27 ІІ 

81. ЯРОШЕНКО  
Ярослав 

учень 6 класу закладу освіти “Криворізька Тернівська гімназія” 
Криворізької міської ради (11 років); 

Понурок О. В., вчитель 
біології 22  

82. НЕДОШИВКІНА 
Софія 

учениця 6 класу закладу освіти “Криворізька Тернівська гімназія” 
Криворізької міської ради (11 років); 

Понурок О. В., вчитель 
біології 21  

83. РУДІНЦОВА  
Ангеліна 

учениця 6 класу закладу освіти “Криворізька Тернівська гімназія” 
Криворізької міської ради (11 років); 

Понурок О. В., вчитель 
біології 21  

84. ВОЙТАНІК  
Олег 

учень 4 класу комунального закладу “Підгородненський навчально-
виховний комплекс № 3 “Загальноосвітня школа I-III ступенів - 
дошкільний навчальний заклад” Дніпровської районної ради (10 років); 

Козлова І. В., заступник 
директора з виховної 
роботи 

27 ІІ 

85. ПЕКА  
Дар’я 

учениця 4 класу комунального закладу “Підгородненський навчально-
виховний комплекс № 3 “Загальноосвітня школа I-III ступенів - 
дошкільний навчальний заклад” Дніпровської районної ради (9 років); 

Козлова І. В., заступник 
директора з виховної 
роботи 

28 ІІ 

86. ПОТЕБЕНЬКО  
Анастасія 

учениця 5 класу комунального закладу “Підгородненський навчально-
виховний комплекс № 3 “Загальноосвітня школа I-III ступенів - 

Криворучко Н.В., учитель 
української мови та 22  
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дошкільний навчальний заклад” Дніпровської районної ради (11 років); літератури 
87. СВАРІЧЕВСЬКА 

Дар’я 
учениця 4 класу комунального закладу “Підгородненський навчально-
виховний комплекс № 3 “Загальноосвітня школа I-III ступенів - 
дошкільний навчальний заклад” Дніпровської районної ради (10 років); 

Козлова І. В., заступник 
директора з виховної 
роботи 

27 ІІ 

88. ТІМКОВСЬКА  
Софія 

учениця 6 класу комунального закладу “Підгородненський навчально-
виховний комплекс № 3 “Загальноосвітня школа I-III ступенів - 
дошкільний навчальний заклад” Дніпровської районної ради (12 років); 

Лук’яненко О.М., учитель 
української мови та 
літератури 

26 ІІІ 

89. ДУБІНА Анастасія учениця 6 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 19” Криворізької міської ради (12 років); 

Безматірних Н.О., вчитель 
зарубіжної літератури 21  

90. БЛІНОВ  
Гліб 

учень 5 класу закладу освіти “Криворізька Центрально-Міська гімназія” 
Криворізької міської ради (11 років); 

Миць О. Ф., вчитель 
української мови та 
літератури 

25 ІІІ 

91. ВИШНЕВЕЦЬКА 
Лілія 

учениця 4 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 
школа № 81” Дніпровської міської ради (10 років); 

Гойденко Н.М., вчитель 
початкових класів 20  

92. ГРОХОЛЬСЬКИЙ 
Всеволод 

учень 4 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 
школа № 81” Дніпровської міської ради (10 років); 

Гойденко Н.М., вчитель 
початкових класів 22  

93. Дон 
Катерина 

учениця 4 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 
школа № 81” Дніпровської міської ради (10 років); 

Гойденко Н.М., вчитель 
початкових класів 23 А 

94. КОСЕНКО  
Катерина 

учениця 4 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 
школа № 81” Дніпровської міської ради (10 років); 

Гойденко Н.М., вчитель 
початкових класів 22  

95. АРДОТЕЛІ 
Нана 

учениця 4 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 
школа № 81” Дніпровської міської ради (10 років); 

Гойденко Н.М., вчитель 
початкових класів 26 ІІІ 

96. НЕСТЕРЕНКО  
Матвій 

учень 4 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 
школа № 81” Дніпровської міської ради (10 років); 

Гойденко Н.М., вчитель 
початкових класів 27 ІІ 

97. СКАЧКОВА  
Поліна 

учениця 4 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 
школа № 81” Дніпровської міської ради (10 років); 

Гойденко Н.М., вчитель 
початкових класів 23 А 

98. ШУЛЬГА  
Поліна 

учениця 4 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 
школа № 81” Дніпровської міської ради (10 років); 

Гойденко Н.М., вчитель 
початкових класів 21  

99. КУСЬМІНА  
Євгенія 

учениця 5 класу Водянської філії комунального закладу “Мар’є-
Дмитрівська опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Девладівської 
сільської ради Софіївського району (11 років); 

Круглик Т.П., вчитель 
української мови 20  

100. ШИНДИРУК  
Богдан 

учень 5 класу Водянської філії комунального закладу “Мар’є-
Дмитрівська опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Девладівської 
сільської ради Софіївського району (10 років); 
 

Круглик Т.П., вчитель 
української мови 19  
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101. ЗУБКО  
Аріна 

учениця 6 класу Водянської філії комунального закладу “Мар’є-
Дмитрівська опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Девладівської 
сільської ради Софіївського району (12 років); 

Круглик Т.П., вчитель 
української мови 22  

102. КОВАЛЬ  
Софія 

учениця 6 класу Водянської філії комунального закладу “Мар’є-
Дмитрівська опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Девладівської 
сільської ради Софіївського району (12 років); 

Круглик Т.П., вчитель 
української мови 24 А 

103. ТЕРЕБНЬОВ  
Дмитро 

учень 6 класу Водянської філії комунального закладу “Мар’є-
Дмитрівська опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Девладівської 
сільської ради Софіївського району (12 років); 

Круглик Т.П., вчитель 
української мови 20  

104. ФЕДОРІНЕНКО 
Дарина 

учениця 6 класу Водянської філії комунального закладу “Мар’є-
Дмитрівська опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Девладівської 
сільської ради Софіївського району (12 років); 

Круглик Т.П., вчитель 
української мови 19  

105. ВОРОНІН  
Дмитро 

учень 6 класу комунального закладу загальної середньої освіти 
I-III ступенів № 10 Жовтоводської міської ради (11 років); 

Ревенко Л.О., заступник 
директора з виховної 
роботи, вчитель української 
мови та літератури 

26 ІІІ 

106. ШАБЛІЙ  
Валентина 

учениця 6 класу комунального закладу загальної середньої освіти 
I-III ступенів № 10 Жовтоводської міської ради (11 років); 

Ревенко Л.О., заступник 
директора з виховної 
роботи, вчитель української 
мови та літератури 

24 А 

107. ГРИШИНА  
Олександра 

учениця 4 класу комунального закладу освіти “Навчально-виховний 
комплекс № 125 “загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний 
навчальний заклад” Дніпровської міської ради (10 років); 

Іванова О.М., педагог-
організатор 25 ІІІ 

108. КОГАНОВА  
Софія 

учениця 4 класу комунального закладу освіти “Навчально-виховний 
комплекс № 125 “загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний 
навчальний заклад” Дніпровської міської ради (9 років); 

Іванова О.М., педагог-
організатор 25 ІІІ 

109. ЛИТОВЧЕНКО  
Надія 

учениця 4 класу комунального закладу освіти “Навчально-виховний 
комплекс № 125 “загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний 
навчальний заклад” Дніпровської міської ради (9 років); 

Іванова О.М., педагог-
організатор 21  

110. ЛУЦЕНКО  
Данило 

вихованець гуртка “Юні друзі природи молодшого шкільного віку” 
комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” Дніпровської міської ради (9 років); 

Пеня Л.М., керівник 
гуртка 24 А 

111. ПАВЛОВА  
Маргарита 

вихованка гуртка “Юні друзі природи молодшого шкільного віку” 
комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” Дніпровської міської ради (9 років); 
 

Пеня Л.М., керівник 
гуртка 28 ІІ 
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112. ТАРАДАЙКО  
Маргарита 

вихованка гуртка “Юні друзі природи молодшого шкільного віку” 
комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” Дніпровської міської ради (9 років); 

Пеня Л.М., керівник 
гуртка 27 ІІ 

113. МАРЧУК 
Софія  

вихованка гуртка “Затійники” комунального позашкільного навчального 
закладу “Центр дитячої творчості “Надія” м. Першотравенська 
(12 років); 

Колеснік С.А., керівник 
гуртка 20  

114. КОЗАЧЕНКО 
Єлизавета 

вихованка гуртка “Ріднокрай” комунального позашкільного навчального 
закладу “Центр дитячої творчості “Надія” м. Першотравенська; 

Шнейдер С.В., керівник 
гуртка 24 А 

115. ІВАНОВА  
Карина 

учениця 5 класу закладу освіти “Криворізький навчально-виховний 
комплекс № 128 “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад (дитячий садок)” Криворізької міської ради (10 років); 

Щербанюк О.В., вчитель 
російської мови та 
зарубіжної літератури 

22  

116. САМОЙЛЯК  
Максим 

учень 6 класу закладу освіти “Криворізький навчально-виховний 
комплекс № 128 “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад (дитячий садок)” Криворізької міської ради (11 років); 

- 
26 ІІІ 

117. КУРОЧКА  
Володимир 

учень 4 класу закладу освіти “Васильківський навчально-виховний 
комплекс № 3 “загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний 
навчальний заклад” Васильківського району, Васильківська ОТГ 
(10 років); 

Богдан М.В., вчитель 
початкових класів  25 ІІІ 

118. ГРЕБЕНЮК  
Лілія 

учениця 4 класу “Григорівський навчально-виховний комплекс 
“загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад” 
імені І.Г.Прибора” Васильківського району (10 років); 

Хоменко Л.М., вчитель 
початкових класів, 
вчитель української мови і 
літератури 

22  

119. ГАЛЬЧЕНКО  
Світлана 

вихованка гуртка “Зоологічний” комунального закладу “Васильківський 
центр позашкільної освіти” відділу освіти, молоді та спорту 
Васильківської селищної ради (9 років); 

Воронкова А.І, керівник 
гуртка 24 А 

120. ЗЕЛЕНСЬКА 
Ніка  

учениця 4 класу закладу освіти “Криворізька спеціалізована школа № 9 з 
поглибленим вивченням економіки, права та іноземних мов” 
Криворізької міської ради (10 років); 
 

Кочерга Н.М., вчитель 
початкових класів 22  

121. МАЛЮК  
Даріна 

учениця 4 класу комунального закладу загальної середньої освіти 
“Кам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Червоногригорівської 
селищної ради Нікопольського району (10 років); 

Грінченко Л.О., вчитель 
початкових класів 20  

122. МОСКАЛЬОВА 
Софія 

учениця 4 класу комунального закладу загальної середньої освіти 
“Кам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Червоногригорівської 
селищної ради Нікопольського району (10 років); 

Грінченко Л.О., вчитель 
початкових класів 24 А 
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123. НОВІК 
Єлизавета 

вихованка гуртка “Керамічне диво” комунального закладу 
“Васильківський центр позашкільної освіти” відділу освіти, молоді та 
спорту Васильківської селищної ради (8 років); 

Молчанова Л.Т., 
керівник гуртка 22  

124. ПЕРШУТА  
Діана 

учениця 5 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 122” Криворізької міської ради (11 років); 

Новікова В.Г., вчитель 
музичного мистецтва 26 ІІІ 

125. ПРОКОПЕНКО 
Вікторія 

учениця 6 класу закладу освіти “Криворізька гімназія № 95”  
Криворізької міської ради (12 років); 

Трофименко О.В., 
учитель–методист 28 ІІ 

126. СІЧОВА 
Анастасія  

учениця 4 класу Яковлівської філії комунального закладу “Лихівський 
опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів” Лихівської 
селищної ради (9 років); 

Одуд О.С., вчитель 
початкових класів 27 ІІ 

127. АЛЄКСЄЄВА  
Олександра 

учениця 4 класу закладу освіти “Авангардська середня загальноосвітня 
школа” Васильківського району (9 років); 

Горбаченко В.І., вчитель 
початкових класів 26 ІІІ 

128. КРИСЬ  
Валерія 

учениця 4 класу закладу освіти “Васильківська середня загальноосвітня 
школа № 2” Васильківського району, Васильківська ОТГ (10 років); 

Крись І.О., вчитель 
початкових класів 21  

129. МАРКОВИЧ  
Ярослава 

учениця 4 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 
школа № 101” Дніпровської міської ради (9 років); 

Герасимова Н.Д., вчитель 
початкової школи 20  

130. ПЛОХА  
Вероніка 

учениця 6 класу закладу освіти “Авангардська середня загальноосвітня 
школа” Васильківського району (11 років); 

Купріна Л.В., вчитель 
української мови та 
літератури 

24 А 

131. РАДЧЕНКО 
Матвій 

учениця 5 класу закладу освіти “Авангардська середня загальноосвітня 
школа” Васильківського району (11 років); 

Левченко О.М., вчитель 
української мови та 
літератури 

27 ІІ 

132. СЕЛЕЗНЬОВА  
Дарія 

вихованець гуртка “Юні друзі природи молодшого шкільного віку” 
комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” Дніпровської міської ради (9 років); 

Пеня Л.М., керівник 
гуртка 26 ІІІ 

133. НЕСТЕРЕНКО 
Фелікс 

учень 6 класу закладу освіти “Васильківська середня загальноосвітня 
школа № 2” Васильківського району, Васильківська ОТГ (12 років); 

Дубовиченко В.М., 
вчитель української мови 
та літератури 

19  

134. ШУЛЯК  
Діана 

вихованка гуртка “Юні аматори зеленої архітектури” комунального 
позашкільного навчального закладу “Станція юних натуралістів” 
Дніпровської міської ради, учениця 6 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 101” Дніпровської міської ради 
(11 років); 

Кужда Н.О., керівник 
гуртка, вчитель біології, 

20  

135. ТИМОЩЕНКО  
Ангеліна 

учениця 5 класу комунального закладу освіти “Покровська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2” Покровської селищної ради 

Ліснича А.В., учитель 
української мови  18  
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(11 років); 
136. ЯРОШЕНКО  

Владислава 
учениця 6 класу комунального закладу загальної середньої освіти 
“Кам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Червоногригорівської 
селищної ради Нікопольського району (11 років); 

Сірякова Т.А., вчитель 
української мови та 
літератури 

28 ІІ 

137. КАМИШАНСЬКИЙ 
Костянтин 

учень 4 класу закладу освіти “Ульянівська неповна загальноосвітня 
школа” Васильківського району (9 років); 

Веприкова Н.І., вчитель 
початкових класів 20  

138. ПАВЛІЧУК 
Анастасія  

учениця 6 класу закладу освіти “Криворізький навчально-виховний 
комплекс № 128 “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад (дитячий садок)” Криворізької міської ради (11 років); 

Щербанюк О.В., вчитель 
російської мови та 
зарубіжної літератури 

18  

139. ФЕСЕНКО  
Софія  

учениця 4 класу комунального закладу “Cлобожанська загальноосвітня 
школа І ступеня № 2” Слобожанської селищної ради (10 років); 

Полупанова В.М., 
директор 24 А 

140. ШУЛЬГА  
Дар’я  

вихованка гуртка “Юні лісівники” комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Дніпровської районної ради, учениця 6 класу 
комунального закладу “Обухівська загальноосвітня школа № 1 
І-ІІІ ступенів” Дніпровської районної ради (12 років); 

Тороп Т.В., керівник 
гуртка 

19  

141. ШЕЛУДЬКО 
Домініка 

вихованка гуртка “Юні лісівники” комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Дніпровської районної ради, учениця 5 класу 
комунального закладу “Обухівська загальноосвітня школа № 1 
І-ІІІ ступенів” Дніпровської районної ради (10 років); 

Тороп Т.В., керівник 
гуртка 

20  

142. ШЕВЧЕНКО 
Аріна 

вихованка гуртка “Юні друзі природи” комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Дніпровської районної ради, учениця 4 класу 
комунального закладу “Обухівська загальноосвітня школа № 1 
І-ІІІ ступенів” Дніпровської районної ради (9 років); 

Дишук Р.І., керівник 
гуртка 

24 А 

143. ГАРАЩЕНКО 
Мар’яна 

вихованка гуртка “Юні друзі природи” комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Дніпровської районної ради, учениця 4 класу 
комунального закладу “Обухівська загальноосвітня школа № 1 
І-ІІІ ступенів” Дніпровської районної ради (9 років); 

Дишук Р.І., керівник 
гуртка 

20  

144. КИРИЛЕНКО 
Софія 

вихованка гуртка “Юні друзі природи” комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Дніпровської районної ради, учениця 4 класу 
комунального закладу “Обухівська загальноосвітня школа № 1 
І-ІІІ ступенів” Дніпровської районної ради (9 років); 

Дишук Р.І., керівник 
гуртка 

20  
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145. ДУМАНСЬКА 
Марія  

учениця 4 класу комунального закладу загальної середньої освіти 
“Кам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Червоногригорівської 
селищної ради Нікопольського району (10 років); 

Мойсюк О.І., вчитель 
початкових класів 26 ІІІ 

146. ОЛІЙНИК  
Альона 

учениця 4 класу комунального закладу загальної середньої освіти 
“Кам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Червоногригорівської 
селищної ради Нікопольського району (10 років); 

Мойсюк О.І., вчитель 
початкових класів 22  

147. ВОЙТЮК 
Василина  

учениця 4 класу комунального закладу загальної середньої освіти 
“Кам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Червоногригорівської 
селищної ради Нікопольського району (10 років); 

Мойсюк О.І., вчитель 
початкових класів 26 ІІІ 

148. МОЗЖУХІНА  
Катерина 

учениця 6 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 
школа № 64” Дніпровської міської ради; 

Коробань А.О., учитель 
української мови і 
літератури 

22  

149. МЕЩЕРЯКОВА  
Дар’я 

учениця 4 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 86” Криворізької міської ради (10 років); 

Желєнкова О. Г., 
вчитель початкових класів 26 ІІІ 

150. ТУРЧАК  
Ярослав 

учень 4 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 86” Криворізької міської ради (10 років); 

Желєнкова О. Г., 
вчитель початкових класів 24 А 

151. ЧЕРНЯВСЬКА 
Поліна 

учениця 4 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 86” Криворізької міської ради (10 років); 

Желєнкова О. Г., 
вчитель початкових класів 24 А 

152. ГЛУШАНИЦЯ 
Поліна 

учениця 6 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 86” Криворізької міської ради (12 років); 

Асмолова С.В., 
вчитель біології 22  

153. ЛУЦЕНКО  
Ілля 

учень 6 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 86” Криворізької міської ради (12 років); 

Асмолова С.В., 
вчитель біології 27 ІІ 

154. МАСЛЕНІКОВА 
Ксенія 

учениця 4 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 86” Криворізької міської ради (10 років); 

Желєнкова О. Г., 
вчитель початкових класів 27 ІІ 

155. ВОРОБЙОВ  
Арсеній 

учень 4 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 86” Криворізької міської ради (10 років); 

Гашицька Л.П., вчитель 
початкових класів 26 ІІІ 

156. ПЕТРИКІН  
Захар 

учень 4 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 86” Криворізької міської ради (10 років); 

Желєнкова О. Г., 
вчитель початкових класів 26 ІІІ 

157. ГАПОНЕНКО 
Нора 

учениця 4 класу Славгородського закладу загальної середньої освіти 
І –ІІІ ступенів” Славгородської селищної ради (9 років); 

Марченко Н.В., вчитель 
початкових класів 26 ІІІ 

158. МЕЛЬНИК  
Таміла 

учениця 4 класу Славгородського закладу загальної середньої освіти 
І –ІІІ ступенів” Славгородської селищної ради (9 років); 

Марченко Н.В., вчитель 
початкових класів 28 ІІ 

159. БІЛОКОЗ  
Марія 

учениця 6 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 12” Криворізької міської ради (12 років); 

Орел Т.В., вчитель біології 24 А 

160. АКСЬОНОВ  учень 4 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа Висоцька Н.В., вчитель 25 ІІІ 
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Михайло І-ІІІ ступенів № 130” Криворізької міської ради (9 років); початкових класів 
161. НЕФЕДЮК  

Альона 
учениця 6 класу Лобойківського закладу загальної середньої освіти 
Петриківської районної ради (12 років); 

Головаха І.П., вчитель 
зарубіжної літератури 21  

162. КОНОВАЛЬЧУК 
Діана 

учениця 6 класу Лобойківського закладу загальної середньої освіти 
Петриківської районної ради (11 років); 

Головаха І.П., вчитель 
зарубіжної літератури 21  

163. ЛІСОВА  
Софія 

учениця 5 класу Миколаївської філії “навчально-виховний комплекс” 
Курилівського закладу освіти І-ІІІ ступенів Петриківської районної ради 
(11 років); 

Хейлик Т.М., класний 
керівник 25 ІІІ 

164. КОНОХ  
Назар 

учень 5 класу Єлизаветівського закладу загальної середньої освіти 
Петриківської районної ради (10 років); 

Переяславець А.А., 
вчитель української мови 
та літератури 

25 ІІІ 

165. ДЕМСЬКА  
Катерина 
ДОГАДАЙЛО  
Ілона 

учениці 4 класу Іванівського закладу освіти І-ІІІ ступенів Петриківської 
районної ради (10 років); 

Сорока О.Д., вчитель 
початкових класів 22  

166. КОНДРАТЮК  
Діана 

учениця 4 класу Лобойківського закладу загальної середньої освіти 
Петриківської районної ради (9 років); 

Павленко А.О., вчитель 
початкових класів 20  

167. КОВАЛЬ  
Вікторія 

учениця 5 класу Лобойківського закладу загальної середньої освіти 
Петриківської районної ради (10 років); 

Головаха І.П., вчитель 
зарубіжної літератури 20  

168. ПЕРЕКОПСЬКА  
Вікторія 

учениця 6 класу Миколаївської філії “навчально-виховний комплекс” 
Курилівського закладу освіти І-ІІІ ступенів Петриківської районної ради 
(11 років); 

Бутрик О.В., класний 
керівник 21  

169. МИРГОРОДСЬКИЙ 
Єгор 

учень 6 класу Миколаївської філії “навчально-виховний комплекс” 
Курилівського закладу освіти І-ІІІ ступенів Петриківської районної ради 
(12 років); 

Бутрик О.В., класний 
керівник 22  

170. ГОЛЯЧЕНКО  
Павло 

учень 6 класу Петриківського опорного закладу освіти I-III ступенів 
Петриківської селищної ради (11 років); 

Гречанова І.В., 
вчитель української мови 
 

27 ІІ 

171. ПІРАНСЬКА  
Анна 

учениця 5 класу комунального закладу освіти “Миролюбівський 
навчально-виховний комплекс “Загальноосвітній навчальний заклад 
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Гречаноподівської 
сільської ради (11 років); 

Довгань Н. К., вчитель 
української мови та 
літератури 26 ІІІ 

172. БУТХАРЕЙТ 
Софія 

учениця 5 класу комунального закладу освіти “Миролюбівський 
навчально-виховний комплекс “Загальноосвітній навчальний заклад 
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Гречаноподівської 

Довгань Н. К., вчитель 
української мови та 
літератури 

25 ІІІ 
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сільської ради (10 років); 
173. СКУЛЬСЬКА  

Юлія 
учениця 4 класу комунального закладу освіти “Покровська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Покровської селищної ради 
(10 років); 

Легкодух І.С., учитель 
початкових класів 23 А 

174. ГЕБЕЛ  
Тимофій 

учень 4 класу комунального закладу освіти “Покровська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів” Покровської селищної ради (10 років); 

Легкодух І.С., учитель 
початкових класів 22  

175. ДОРОШ  
Софія 

учениця 6 класу комунального закладу освіти “Навчально-виховний 
комплекс “Межівська загальноосвітня школа I-II ступенів –  аграрний 
ліцей-інтернат” Межівської селищної ради (12 років); 

Марчук С.Ю., вчитель 
хімії та біології 27 ІІ 

176. МАЛАСАЙ  
Аріна 

учениця 4 класу комунального закладу освіти “Перещепинський опорний 
освітній заклад № 1” Перещепинської міської ради (9 років); 

Зеніч В.П., класний 
керівник 26 ІІІ 

177. МОВЧАН 
Олександр 

учень 6 класу комунального закладу освіти “Навчально-виховний 
комплекс “Межівська загальноосвітня школа I-II ступенів –  аграрний 
ліцей-інтернат” Межівської селищної ради (12 років); 

Марчук С.Ю., вчитель 
хімії та біології 24 А 

178. ЛИТВИН 
Богдан 

вихованець гуртка “Юні охоронці природи” комунального закладу 
“Міський еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді 
Марганецької міської ради Дніпропетровської області” (11 років); 

Пастушкова А.В., 
керівник гуртка 28 ІІ 

179. ЛЕШКО  
Вероніка 

учениця 4 класу комунального закладу освіти “Перещепинський опорний 
освітній заклад № 1” Перещепинської міської ради (10 років); 

Зеніч В.П., класний 
керівник 23 А 

180. АНТОНОВ  
Максим 

учень 4 класу Володимирівської філії опорного навчального закладу 
“Апостолівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1” навчально-
виховний комплекс “загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад” Апостолівської міської ради (9 років); 

Поливода С.О., класний 
керівник 25 ІІІ 

181. СОЛОНИНКО  
Кароліна 

учениця 4 класу закладу освіти “Запорізька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів” Апостолівської міської ради Апостолівського району 
(10 років); 

Меньшикова О.О., вчитель 
початкових класів 24 А 

182. ДАВИДОВА  
Ксенія 

учениця 6 класу закладу освіти “Широчанський навчально - виховний 
комплекс “загальноосвітній навчальний заклад І - ІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад” Апостолівської міської ради 
Апостолівського району (12 років); 

Салій О.М., вчитель 
української мови і 
літератури 24 А 

183. ПІЛЮС  
Каріна  

вихованка гуртка “Юні охоронці природи” комунального закладу 
“Міський еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді  
Марганецької міської ради Дніпропетровської області” (12 років); 

Басанська В.Д., керівник 
гуртка 28 ІІ 

184. РЯБОШАПКА  
Єлизавета 

учениця 6 класу закладу освіти “Чаплинський навчально-виховний 
комплекс І-ІІІ ступенів” Петриківської районної ради (12 років); 

Сюрман Л.М., класний 
керівник 19  
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185. НАЗАРЧУК  
Еліза 

учениця 6 класу комунального закладу освіти “Навчально-виховний 
комплекс “Межівська загальноосвітня школа  I-II ступенів – аграрний 
ліцей-інтернат” Межівської селищної ради (12 років); 

Марчук С.Ю., вчитель 
хімії та біології 25 ІІІ 

186. СИТНИК 
Валерія 

учениця 6 класу комунального закладу освіти “Шандрівський навчально-
виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад” Перещепинської міської ради (12 років); 

Білокінь А.В., вчитель 
української мови та 
літератури  

29 І 

187. РЯБОВ 
Євген 

учень 5 класу комунального закладу освіти “Шандрівський навчально-
виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад” Перещепинської міської ради (11 років); 

Дорошенко Н.В., вчитель 
української мови та 
літератури 

24 А 

188. БУГРІЄНКО  
Олексій 

вихованець комунального закладу позашкільної освіти “Широківський 
центр дитячої творчості” Широківської селищної ради, учень 5 класу 
комунального закладу “Шестірнянська школа загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів” Широківської селищної ради (11 років); 

Махонько Л.В., вчитель 
біології 30 І 

189. КОСТЯННІКОВА 
Аліса 

вихованка гуртка “Театральне мистецтво” комунального закладу 
“Софіївський центр творчості” Софіївської селищної ради Софіївського 
району (11 років); 

Білоус Н.О., керівник 
гуртка 21  

190. ПЕТРЕНКО  
Вікторія 

вихованка гуртка “Театральне мистецтво” комунального закладу 
“Софіївський центр творчості” Софіївської селищної ради Софіївського 
району (11 років); 

Білоус Н.О., керівник 
гуртка 19  

191. ХОМУХА  
Світлана 

вихованка гуртка “Театральне мистецтво” комунального закладу 
“Софіївський центр творчості” Софіївської селищної ради Софіївського 
району (8 років); 

Білоус Н.О., керівник 
гуртка 22  

192. БОЙКО  
Анастасія 

учениця 5 класу комунального закладу “Середня загальноосвітня школа 
№ 7” Кам’янської міської ради (11 років); 

Язловецька Н.В., вчитель 
української мови та 
літератури 

23 А 

193. ЗЄРКІНА  
Ангеліна 

учениця 5 класу комунального закладу “Середня загальноосвітня школа 
№ 7” Кам’янської міської ради (11 років); 

Язловецька Н.В., вчитель 
української мови та 
літератури 

23 А 

194. ІВАНОВА  
Поліна 

учениця 5 класу комунального закладу “Середня загальноосвітня школа 
№ 7” Кам’янської міської ради (11 років); 

Язловецька Н.В., вчитель 
української мови та 
літератури 

25 ІІІ 

195. ХОМКО  
Софія 

учениця 4 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 94” Криворізької міської ради (10 років); 

Соловйова Н.І., вчитель 
початкових класів 29 І 

196. ДРОБОТУЩЕНКО 
Анастасія 

учениця 5 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 
школа № 105” Дніпровської міської ради (11 років); 

Крістальна Н.К., класний 
керівник 23 А 
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197. ЗАПАРЯ  
Олександра 

учениця 5 класу опорної школи комунального закладу освіти 
“Навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 
1 - Покровський ліцей” Покровської селищної ради; 

- 
20  

198. ГРИГОР’ЄВА 
Анастасія  

учениця 6 класу закладу освіти “Павлівська середня загальноосвітня 
школа” Васильківського району (11 років); 

Очеретько Наталія 
Анатоліївна, вчитель 
української мови та 
літератури 

26 ІІІ 

199. МАРЧЕНКО  
Валерія 

учениця 5 класу комунального закладу “Середня загальноосвітня школа 
№ 28” Кам’янської міської ради (12 років); 

Сафонова І.В., класний 
керівник 22  

200. СТЕПАНЕНКО  
Олександр 

учень 5 класу комунального закладу освіти “Навчально-виховний 
комплекс № 41 “середня загальноосвітня школа вільного розвитку - 
дошкільний навчальний заклад” Дніпровської міської ради (11 років); 

Голуб О.А., вчитель 
російської та української 
мов 

22  

201. ЛЕПЕХА  
Софія 

учениця 6 класу комунального закладу освіти “Покровська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2” Покровської селищної ради 
(11 років); 

Чеберяк Р.І., вчитель 
української мови та 
літератури 

26 ІІІ 

202. КОРНІЄНКО  
Наталія 

учениця 5 класу комунального закладу освіти “Калинівська середня 
загальноосвітня школа - загальноосвітній навчальний заклад 
І - ІІІ ступенів” Гречаноподівської сільської ради Широківського району; 

- 
28 ІІ 

203. СИКОТЮК  
Олександра 

учениця 4 класу комунального закладу освіти “Чорнявщинська 
загальноосвітня школа I-III ступенів” Юр’ївської селищної ради 
Юр’ївського району (10 років); 

Брик С.І., вчитель 
початкових класів 26 ІІІ 

204. КОВАЛЕНКО 
Вероніка 

учениці 5 класу комунального закладу “Криничанська середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1” Криничанської селищної ради; 

Савченко О.М., заступник 
директора з виховної 
роботи 

21  

205. ПЕРЕМІТЬКО 
Каріни 

учениці 5 класу комунального закладу “Криничанська середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1” Криничанської селищної ради; 

Савченко О.М., заступник 
директора 
з виховної роботи 

22  

206. СУТИССЬКОЇ  
Софії 

учениці 6 класу комунального закладу “Криничанська середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1” Криничанської селищної ради; 

Савченко О.М., заступник 
директора 
з виховної роботи 

22  

207. БУХАНЕЦЬ 
Олександра 

учениця 5 класу комунального закладу “Чаплинська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів” Юр’ївської районної ради (11 років); 

Тарасова Т.П., вчитель 
української мови та 
літератури 

25 ІІІ 

208. ГУРА  
Марія 

учениця 5 класу комунального закладу “Лихівський опорний заклад 
загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів” Лихівської селищної ради; 

- 24 А 
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209. МОСТИКА  
Софія 

учениця 5 класу комунального закладу “Лихівський опорний заклад 
загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів” Лихівської селищної ради; 

- 28 ІІ 

210. КІЯШКА  
Захар 

учень 4 класу комунального закладу “Лихівський опорний заклад 
загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів” Лихівської селищної ради; 

- 18  

211. ВЕЛИКОЦЬКИЙ 
Данііл 

учень 4 класу комунального закладу “Лихівський опорний заклад 
загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів” Лихівської селищної ради; 

- 19  

212. ВИХРИСТ 
Софія 

учениця 4 класу комунального закладу “Лихівський опорний заклад 
загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів” Лихівської селищної ради; 

- 22  

213. МОРОЗ 
Марина 

учениця 4 класу комунального закладу “Лихівський опорний заклад 
загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів” Лихівської селищної ради; 

- 20  

214. АНТОШИНА  
Валерія 

учениця 5 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 
школа № 97 імені П.І.Шкідченка” Дніпровської міської ради (11 років); 

Чередніченко Н.О., 
вчитель біології 20  

215. ФЕДОРЯКА  
Кіра 

учениця 5 класу комунального закладу “Миколаївська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів” Софіївської селищної ради Софіївського району 
(11 років); 

Руденко О.М., вчитель 
української мови та 
літератури 

26 ІІІ 

216. ВАЛКОНСЬКА  
Софія 

учениця 6 класу закладу освіти “Криворізька спеціалізована школа 
I-III ступенів № 74” Криворізької міської ради (12 років); 

Ватуліна І.В., учитель 
української мови та 
літератури 

27 ІІ 

217. ГОРБОНОС 
Валерія 

учениця 5 класу Єлизаветівського закладу загальної середньої освіти 
Петриківської районної ради (11 років); 

Переяславець А.А., 
вчитель української мови 
та літератури 

20  

218. КУСТОВ 
Олександр 

учень 4 класу комунального закладу освіти “Аполлонівська середня 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів” Солонянської селищної ради 
(9 років); 

Богдан О.Є., вчитель 
початкових класів 20  

219. КОПТЄВА 
Анастасія 

учениця 6 класу комунального закладу освіти “Аполлонівська середня 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів” Солонянської селищної ради 
(11 років); 

Баховська О.Й., вчитель 
української мови і 
літератури 

21  

220. КУРИЛКО 
Олександра 

учениця 6 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 
школа № 97 імені П.І. Шкідченка” Дніпровської міської ради (11 років); 

Чередніченко Н.О., 
вчитель біології 24 А 

221. ГОЛОВКО 
Мирослава 

учениця 5 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 
школа № 124” Дніпровська міська рада (10 років); 

Віта В.Б., класний 
керівник 22  

222. КАРАМИШЕВА 
Софія 

вихованка гуртка “Геологічне краєзнавство” комунального закладу 
“Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради (11 років); 

Кізенко О.П., керівник 
гуртка 26 ІІІ 

223. ЛЕПЬОШКІНА 
Катерина  

учениця 5 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 
школа № 124” Дніпровська міська рада (11 років); 

Віта В.Б., класний 
керівник 26 ІІІ 
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224. ЧАБАН  
Аліна 

вихованка гуртка еколого-естетичної студії “Веселка” комунального 
закладу “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради 
(10 років); 

Гончар А.В., керівник 
гуртка 24 А 

225. ПАВЛЕНКО 
Юліана  

учениця 5 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 
школа № 124” Дніпровська міська рада (11 років); 

Віта В.Б., класний 
керівник 25 ІІІ 

226. ВАГАР  
Лахіджі 
Азін 

учень 6 класу комунального закладу “Личківський заклад загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів” Личківської сільскої ради (12 років); 

Сплендор Т.В., вчитель 
української мови 27 ІІ 

227. КІКАЛО  
Влада 

учениця 4 класу Софіївської філії комунального закладу “Софіївська 
опорна загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів” Софіївської селищної ради 
Софіївського району (9 років); 

Лишина В.І., вчитель 
початкових класів 25 ІІІ 

228. ТОЛКУЙ 
Анастасія 

учениця 5 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 130” Криворізької міської ради (11 років); 

Грищенко О.В., вчитель 
української мови та 
літератури 

22  

229. САМОЙЛЕНКО 
Діана 

учениця 6 класу комунального закладу освіти “Навчально-виховний 
комплекс № 131 “загальноосвітній навчальний заклад І ступеня-гімназія” 
Дніпровської міської ради (12 років); 

Проскурня В.М., вчитель 
української мови 18  

230. ФЕДЬО  
Ганна 

учениця 5 класу комунального закладу освіти “Навчально-виховний 
комплекс № 131 “загальноосвітній навчальний заклад І ступеня-гімназія” 
Дніпровської міської ради (11 років); 

Проскурня В.М., вчитель 
української мови 18  

231. МАРТИНЮК  
Марія 

учениця 5 класу комунального закладу освіти “Навчально-виховний 
комплекс № 131 “загальноосвітній навчальний заклад І ступеня-гімназія” 
Дніпровської міської ради (11 років); 

Проскурня В.М., вчитель 
української мови 18  

232. РЕГЕШУК  
Софія 

учениця 5 класу комунального закладу освіти “Навчально-виховний 
комплекс № 131 “загальноосвітній навчальний заклад І ступеня-гімназія” 
Дніпровської міської ради (11 років); 

Проскурня В.М., вчитель 
української мови 18  

233. КРАСНОШАПКА 
Ніна 

учениця 5 класу комунального закладу освіти “Навчально-виховний 
комплекс № 131 “загальноосвітній навчальний заклад І ступеня-гімназія” 
Дніпровської міської ради (11 років); 

Проскурня В.М., вчитель 
української мови 18  

234. ЛЮЛЬКО  
Софія 

учениця 5 класу комунального закладу освіти “Навчально-виховний 
комплекс № 131 “загальноосвітній навчальний заклад І ступеня-гімназія” 
Дніпровської міської ради (11 років); 

Проскурня В.М., вчитель 
української мови 21  

235. ПОМІНОВ 
Павло 

учень 6 класу комунального закладу освіти “Навчально-виховний 
комплекс № 131 “загальноосвітній навчальний заклад І ступеня-гімназія” 
Дніпровської міської ради (12 років); 

Проскурня В.М., вчитель 
української мови 18  
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236. ГАРЯЧКІНА  
Дар’я 

учениця 6 класу комунального закладу освіти “Навчально-виховний 
комплекс № 131 “загальноосвітній навчальний заклад І ступеня-гімназія” 
Дніпровської міської ради (11 років); 

Проскурня В.М., вчитель 
української мови 26 ІІІ 

237. КАБАКОВ 
Ілля 

учень 6 класу комунального закладу освіти “Навчально-виховний 
комплекс № 131 “загальноосвітній навчальний заклад І ступеня-гімназія” 
Дніпровської міської ради (11 років); 

Проскурня В.М., вчитель 
української мови 22  

238. ВЕЛИЧКО  
Аліса 

учениця 4 класу Криничанського закладу загальної середньої освіти 
І-ІІ ступенів Солонянської районної ради (9 років); 

Перетятько С.А., вчитель 
початкових класів 24 А 

239. КОРОЛЬ  
Надія 

учениця 4 класу Письмечівського закладу загальної середньої освіти 
І-ІІ ступенів Солонянської районної ради (9 років); 

Куліш І.В., вчитель 
початкових класів 26 ІІІ 

240. БЕЗУГЛИЙ  
Іван 

учень 4 класу Славгородського закладу загальної середньої освіти 
І –ІІІ ступенів” Славгородської селищної ради (10 років); 

Лукашенко О.А., вчитель 
початкових класів 17  

241. БЕРЛИМЕНКО  
Ліна 

учениця 6 класу комунального закладу освіти “Коломійцівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ступенів” Покровської селищної 
ради (11 років); 

Нападайло Т.О., вчитель 
української мови та 
літератури 

21  

242. ГРИРОРИШЕН 
Єгор 

учень 6 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 
школа № 84” Дніпровської міської ради (13 років); 

Кітлінський В.В., учитель 
української мови і 
літератури 

25 ІІІ 

243. КАЗОРА  
Діана 

учениця 6 класу комунального закладу освіти “Коломійцівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Покровської селищної ради 
(11 років); 

Нападайло Т.О., вчитель 
української мови та 
літератури 

22  

244. КОНДРАТЕНКО 
Ольга 

учениця 6 класу комунального закладу освіти “Коломійцівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Покровської селищної ради 
(11 років); 

Нападайло Т.О., вчитель 
української мови та 
літератури 

20  

245. СИДОРОВ  
Кирило 

учень 6 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 
школа № 31” Дніпровської міської ради (12 років); 

Черетун С.Є., керівник 
гуртка “Основи біоетики”, 
вчитель біології 

22  

246. ЧЕРНЕЦЬКИЙ  
Данило 

учень 6 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 
школа № 31” Дніпровської міської ради (12 років); 

Черетун С.Є., керівник 
гуртка “Основи біоетики”, 
вчитель біології 

21  

247. КОВАЛЕНКО  
Даніїл 

учень 4 класу комунального опорного закладу загальної середньої освіти 
“Раївський навчально-виховний комплекс” Раївської сільської ради 
Синельниківського району(10 років); 

Ведмідь Н.М., класний 
керівник 22  

248. ШАТУНОВА 
Дар’я  

учениця 4 класу комунального опорного закладу загальної середньої 
освіти “Раївський навчально-виховний комплекс” Раївської сільської 

Ведмідь Н.М., класний 
керівник 20  
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ради Синельниківського району(10 років); 
249. КОЗАЧЕНКО  

Анастасія 
учениця 5 класу комунального закладу освіти “Навчально-виховне 
об’єднання № 109” Дніпровської міської ради (11 років); 

Біляєва О.В., в.о. 
директора 26 ІІІ 

250. ЩУКІНА  
Влада 

учениця 6 класу комунального закладу освіти “Навчально-виховне 
об’єднання № 109” Дніпровської міської ради (12 років); 

Біляєва О.В., в.о. 
директора 24 А 

251. КРЮКОВА  
Дарія 

учениця 4 класу комунального закладу освіти “Петриківська неповна 
середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів” Солонянської районної 
ради (10 років); 

Динь В.І., вчитель 
початкових класів 27 ІІ 

252. НАГУРНА  
Мар’яна 

учениця 4 класу комунального закладу освіти “Петриківська неповна 
середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів” Солонянської районної 
ради (10 років); 

Динь В.І., вчитель 
початкових класів 30 І 

253. ОКОРОКОВА  
Єлизавета 

учениця 5 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 43” Криворізької міської ради (10 років); 

Кузьміна Т.В., вчитель 
української мови та 
літератури 

18  

254. БОРОХ  
Анна 

учениця 6 класу комунального закладу освіти “Сурсько-Михайлівська 
середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Солонянської районної 
ради (11 років); 

Анутдінова Н.Л., вчитель 
української мови та 
літератури 

23 А 

255. ПОЛУПАНОВА 
Ольга 

учениця 4 класу комунального закладу “Cлобожанська загальноосвітня 
школа І ступеня № 2” Слобожанської селищної ради (10 років); 

Полупанова В.М., 
директор 22  

256. ТРОЯН 
Олександр 

учень 6 класу закладу освіти “Криворізька педагогічна гімназія” 
Криворізької міської ради (11 років); 

Борисова О.Л., вчитель 
української мови та 
літератури 

24 А 

257. БОРИСОВА 
Віолетта 

учениця 4 класу закладу освіти “Криворізька педагогічна гімназія” 
Криворізької міської ради (9 років); 

Борисова О.Л., вчитель 
української мови та 
літератури 

26 ІІІ 

258. ТУПИЦЯ  
Артем 

учень 5 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 
школа № 84” Дніпровської міської ради (11 років); 

Воронова Ю.В., учитель 
української мови і 
літератури 

20  

259. РЕПАН  
Богдан 

учениця 4 класу комунального закладу “Cлобожанська загальноосвітня 
школа І ступеня № 2” Слобожанської селищної ради (11 років); 

Полупанова В.М., 
директор 25 ІІІ 

260. СКУМІНА  
Альона 

учениця 5 класу комунального закладу освіти “Петриківська неповна 
середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів” Солонянської районної 
ради (11 років); 

Гриценко В.О., вчитель 
української мови та 
літератури 

21  

261. СЛЄПУХІНА 
Марина 

учениця 5 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 43” Криворізької міської ради (10 років); 

Кузьміна Т.В., вчитель 
української мови та 21  
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літератури 
262. СОКУЛЬСЬКА  

Мілана 
учениця 4 класу Славгородського закладу загальної середньої освіти 
І –ІІІ ступенів” Славгородської селищної ради (9 років); 

Лукашенко О.А., вчитель 
початкових класів 18  

263. СОСНОВА  
Ольга 

учениця 4 класу комунального закладу “Cлобожанська загальноосвітня 
школа І ступеня № 2” Слобожанської селищної ради (10 років); 

Полупанова В.М., 
директор 22  

264. Шовікова  
Аліса 

учениця 4 класу комунального закладу “Cлобожанська загальноосвітня 
школа І ступеня № 2” Слобожанської селищної ради (10 років); 

Полупанова В.М., 
директор 24  

265. ІВАНОВА  
Маргарита  

учениця 4 класу комунального закладу “Навчально-виховне об’єднання 
(середня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад – 
позашкільний навчальний заклад)“ м. Покрова (9 років); 

Іванова Н.Е., вчитель 
біології 26 ІІІ 

266. СОУР 
Лада 

учениця 6 класу комунального закладу освіти  “Навчально-виховний 
комплекс № 37 “Дніпровська гімназія-школа І ступеня-дошкільний 
навчальний заклад (дитячий садок)” Дніпровської міської ради 
(11 років); 

Ігнатенко І.О., учитель 
української мови та 
літератури 27 ІІ 

267. БОЙКО  
Марія 

вихованка гуртка “Любителі декоративних та свійських тварин” 
комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” Дніпровської міської ради (12 років); 

Гуменюк Л.М., керівник 
гуртка 23 А 

268. БЛАНЕВСЬКА 
Варвара 

учениця 4 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 
школа № 132” Дніпровської міської ради (10 років); 

Волкова С.С., класний 
керівник 24 А 

269. ГОЛУБЕНКО  
Анастасія 

вихованка гуртка “Любителі декоративних та свійських тварин” 
комунального закладу “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської 
ради (10 років); 

Пасічник А.В., керівник 
гуртка  24 А 

270. ЄДЛІЧКО 
Ксенія 

учениця 5 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 113” Криворізької міської ради (11 років); 

Шпак Н.Г., учитель 
української мови та 
літератури 

25 ІІІ 

271. КАТЕРИНА  
Ялова 

учениця 4 класу Дніпровокам’янської філії комунального закладу 
“Ганнівський навчально-виховний комплекс “Середня загальноосвітня 
школа - дошкільний навчальний заклад” Верхньодніпровської районної 
ради (10 років); 

Заїка Л.В. педагог-
організатор 22  

272. ПЛУЖНИК  
Олександр 

учень 4 класу закладу освіти “Першотравенська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 5” м. Першотравенська (10 років); 

Дмитрієва О.І., вчитель 
початкових класів 20  

273. ДЕНИСОВА 
Ангеліна 

учениця 4 класу закладу освіти “Синельниківська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 2” Синельниківської міської ради (9 років); 

Сочило С.І., вчитель 
початкових класів 22  

274. ЧЕРНЯВСЬКИЙ  
Дмитро 

учень 4 класу закладу освіти “Синельниківська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 2” Синельниківської міської ради (10 років); 

Тищенко В.О., вчитель 
початкових класів 20  
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275. КОСТЬ  
Дарина 

учениця 6 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 113” Криворізької міської ради (12 років); 

Карибіна О.В., учитель 
української мови та 
літератури 

27 ІІ 

276. МОСТОВА  
Софія 

учениця 4 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 130” Криворізької міської ради (10 років); 

Полякова Н.С., вчитель 
початкових класів, 
класний керівник 

24 А 

277. ПАЛІЙ  
Іван 

учень 6 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 86” Криворізької міської ради (12 років); 

Асмолова С.В., вчитель 
біології 24 А 

278. ГАЛІЗДРА  
Альбіна  

учениця 4 класу закладу освіти “Першотравенська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 5” м. Першотравенська (9 років); 

Дерипаско Л.І., вчитель 
початкових класів 24 А 

279. СТЕПАНЧИКОВ 
Костянтин  

учень 5 класу закладу освіти “Першотравенська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 5” м. Першотравенська (11 років); 

Горбунова Алла Яківна, 
класний керівник 20  

280. БАКОВСЬКА 
Аліна 

учениця 5 класу закладу освіти “Першотравенська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 5” м. Першотравенська (11 років); 

Земляна Н.М., класний 
керівник 18  

281. КОКОВСЬКА 
Кристина  

учениця 4 класу закладу освіти “Першотравенська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 5” м. Першотравенська (9 років); 

Дмитрієва О.І., вчитель 
початкових класів 22  

282. ЛАЙОВСЬКА  
Вікторія 

учениця 5 класу комунального закладу “Олександрівський заклад 
загальної середньої освіти I-III ступенів” Гречаноподівської сільської 
ради (10 років); 

Копич В. В., вчитель 
зарубіжної літератури та 
російської мови. 

26 ІІІ 

283. СВІТЛИЧНИЙ  
Назар 

учень 6 класу комунального закладу “Олександрівський заклад загальної 
середньої освіти I-III ступенів” Гречаноподівської сільської ради 
(12 років); 

Копич В. В., вчитель 
зарубіжної літератури та 
російської мови. 

23 А 

284. МИХАЙЛЕНКО 
Максим 

учень 5 класу комунального закладу “Олександрівський заклад загальної 
середньої освіти I-III ступенів” Гречаноподівської сільської ради 
(10 років); 

Копич В. В., вчитель 
зарубіжної літератури та 
російської мови. 

25 ІІІ 

285. ІЩЕНКО 
Олександра  

учениця 4 класу Славгородського закладу загальної середньої освіти 
І –ІІІ ступенів” Славгородської селищної ради (9 років); 

Лукашенко О.А., вчитель 
початкових класів 24 А 

286. БАСКО  
Анастасія 

вихованка гуртка “Літературна творчість” комунального навчального 
закладу “Криничанський центр учнівської молоді” Криничанської 
селищної ради (11 років); 

Бородова Н.М., керівник 
гуртка 25 ІІІ 

287. ГОЛОБОРОДЬКО 
Вікторія 

учениця 6 класу закладу освіти “Першотравенська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 4” м. Першотравенська (12 років); 

Васильківська О.С., 
вчитель природознавства 27 ІІ 

288. ЧУМАК  
Софія 

учениця 6 класу закладу освіти “Першотравенська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 4” м. Першотравенська (11 років); 
 

Васильківська О.С., 
вчитель природознавства 22  
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289. ПАНОВА  
Марія  

учениця 6 класу закладу освіти “Першотравенська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 4” м. Першотравенська (12 років); 

Васильківська О.С., 
вчитель природознавства 22  

290. ПОСУНЬКО  
Діана 

учениця 6 класу закладу освіти “Першотравенська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 4” м. Першотравенська (12 років); 

Васильківська О.С., 
вчитель природознавства 23 А 

291. УДОДЕНКО  
Надія 

учениця 6 класу закладу освіти “Першотравенська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 4” м. Першотравенська (12 років); 

Васильківська О.С., 
вчитель природознавства 22  

292. МІТЮГОВА 
Віолетта  

учениця 6 класу закладу освіти “Попасненська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступеня” Новомосковської районної ради (12 років); 

В’юнова Т.В., вчитель 
української  мови, 
української та зарубіжної 
літератури 

26 ІІІ 

293. ВЛОХ  
Дмитро 

учень 6 класу закладу освіти “Попасненська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступеня” Новомосковської районної ради (11 років); 

В’юнова Т.В., вчитель 
української  мови, 
української та зарубіжної 
літератури 

25 ІІІ 

294. БОЙКО  
Олександра 

учениця 4 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа 
I-II ступенів № 67” Криворізької міської ради (10 років); 

Максимова Л.В., вчитель 
початкових класів 25 ІІІ 

295. БУДІГАЙ  
Діана 

учениця 5 класу комунального закладу “Ляшківська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів” Ляшківської сільської ради Царичанського району 
(11 років); 

Єніна В.С., вчитель 
української мови та 
літератури 
 

20  

296. ГРИДЧИНА 
Євангеліна 

учениця 4 класу комунального закладу “Вільненський навчально-
виховний комплекс “Школа-дошкільний заклад” Новомосковської 
районної ради (9 років); 

Гречишкіна Н.Г., вчитель 
початкових класів 26 ІІІ 

297. ГОЛУБЄВ  
Максим 

учень 6 класу закладу освіти “Настасівська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів” Мирівської сільської ради Томаківського району 
(11 років); 

Гринь О.А., класний 
керівник 24 А 

298. ДАБІЖА  
Ілля 

учень 6 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 130” Криворізької міської ради (12 років); 

Бєльц Ю.М., вчитель 
української мови та 
літератури 

28 ІІ 

299. ДАБІЖА  
Марія 

учениця 6 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 130” Криворізької міської ради (11 років); 

Бєльц Ю.М., вчитель 
української мови та 
літератури 

23 А 

300. ДЕГТЯРИК  
Анастасія 

учениця 5 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 130” Криворізької міської ради (11 років); 

Бєльц Ю.М., вчитель 
української мови та 
літератури 

20  
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301. РЯБОВОЛ  
Анастасія 

учениця 6 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 
школа № 39” Дніпровської міської ради (12 років); 

Правдива Л.Г., класний 
керівник 24 А 

302. КИСЛОВА  
Софія 

учениця 4 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа 
I-II ступенів № 67” Криворізької міської ради (9 років); 

Максимова Л.В., вчитель 
початкових класів 23 А 

303. ГРИШИНА  
Марина 

учениця 6 класу комунального закладу “Навчально-виховне об’єднання 
(середня школа І - ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад - 
позашкільний навчальний заклад)” м. Покрова (11 років); 

Захарова А.М., вчитель 
української мови і 
літератури 

20  

304. ВОЛКОВА  
Вікторія 

учениця 6 класу комунального закладу “Навчально-виховне об’єднання 
(середня школа І - ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад - 
позашкільний навчальний заклад)” м. Покрова (11 років); 

Захарова А.М., вчитель 
української мови і 
літератури 

22  

305. БУКІНА  
Ліля 

учениця 6 класу комунального закладу “Навчально-виховне об’єднання 
(середня школа І - ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад - 
позашкільний навчальний заклад)” м. Покрова (11 років); 

Захарова А.М., вчитель 
української мови і 
літератури 

22  

306. КОШАК  
Євгенія 

учениця 5 класу комунального закладу “Ляшківська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів” Ляшківської сільської ради Царичанського району 
(11 років); 

Єніна В.С., вчитель 
української мови та 
літератури 

22  

307. МИТНІКОВА 
Владислава 

учениця 4 класу комунального закладу “Гнатівський навчально – 
виховний комплекс “Школа І – ІІ ступенів – дошкільний заклад” 
Новомосковської районної ради (9 років); 

Кулик Т.В., вчитель 
початкових класів 22  

308. МИХАЙЛЕНКО 
Дар’я 

учениця 6 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 130” Криворізької міської ради (11 років); 

Бєльц Ю.М., вчитель 
української мови та 
літератури 

21  

309. ПАНЬКО  
Діана 

учениця 6 класу закладу освіти “Настасівська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів” Мирівської сільської ради Томаківського району 
(11 років); 

Гринь О.А., класний 
керівник 22  

310. ПЕТРИК 
Максим 

учень 6 класу комунального закладу “Гнатівський навчально – виховний 
комплекс “Школа І – ІІ ступенів – дошкільний заклад” Новомосковської 
районної ради (12 років); 

Кулик Т.В., вчитель 
початкових класів 24 А 

311. ГУРТОВИЙ  
Максим 

учениця 6 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 
школа № 39” Дніпровської міської ради (11 років); 

Правдива Л.Г., класний 
керівник 24 А 

312. ГАВРИЛЕНКО  
Поліна 

учениця 6 класу закладу освіти “Криворізька гімназія № 91” 
Криворізької міської ради (12 років); 

Тєлухіна М.С., вчитель 
біології 23 А 

313. МІСТРЮКОВА 
Софія 

учениця 6 класу закладу освіти “Криворізька гімназія № 91” 
Криворізької міської ради (12 років); 
 

Тєлухіна М.С., вчитель 
біології 24 А 



27 
Продовження витягу з протоколу 

314. ДЕЦЮРА 
Олег 

учениця 6 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 
школа № 39” Дніпровської міської ради (12 років); 

Правдива Л.Г., класний 
керівник 20  

315. ЧЕБАНУ 
Лев 

учень 4 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 67” Криворізької міської ради (10 років); 

Максимова Л.В., вчитель 
початкових класів 22  

316. ЧЕРНІКОВА  
Анастасія 

учениця 6 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 
школа № 39” Дніпровської міської ради (11 років); 

Правдива Л.Г., класний 
керівник 26 ІІІ 

317. ЧУБИРЬ 
Ірина 

учениця 5 класу комунального закладу “Гнатівський навчально – 
виховний комплекс “Школа І – ІІ ступенів – дошкільний заклад” 
Новомосковської районної ради (11 років); 

Кулик Т.В., вчитель 
початкових класів 22  

318. ЛЕБЕДЄВА  
Катерина 

учениця 6 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 
школа № 39” Дніпровської міської ради (12 років); 

Крамар О.І., класний 
керівник 22  

319. БАЮШКІНА  
Катерина 

учениця 4 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 130” Криворізької міської ради (10 років); 

Камнєва В.В., вчитель 
початкових класів 23 А 

320. КІБУК  
Юлія  

учениця 6 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 102” Криворізької міської ради (12 років); 

Григоренко С.О., учитель 
української мови та 
літератури 

26 ІІІ 

321. ГОРЧАКОВА  
Діана 

учениця 5 класу комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 
школа № 64” Дніпровської міської ради (10 років); 

Христич Л.А., вчитель 
української мови та 
літератури 

21  

322. МОТАЙЛО 
Ігор 

учень 6 класу Шевченківського закладу загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів Славгородської селищної ради (11 років). 

Мотайло Г.В., вчитель 
початкових класів 25 ІІІ 

323. ЦЮПКА  
Валерія 

учениця 6 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 102” Криворізької міської ради (12 років). 

Вербицька О.А., учитель 
української мови та 
літератури 

24 А 

324. КРИВА  
Інна 

учениця 4 класу комунального закладу “Новов’язівська опорна 
загальноосвітня школа I – III ступенів” Юр’ївської районної ради 
(10 років); 

Тищенко Л. В., вчитель 
початкових класів 23 А 

325. КРИСЕНКО 
Станіслава 

учениця 5 класу комунального закладу “Новов’язівська опорна 
загальноосвітня школа I – III ступенів” Юр’ївської районної ради 
(11 років); 

Кривозуб О.Г., вчитель 
зарубіжної літератури 25 ІІІ 

326. РЯСНА  
Валерія 

учениця 5 класу комунального закладу “Новов’язівська опорна 
загальноосвітня школа I – III ступенів” Юр’ївської районної ради 
(11 років); 

Кривозуб О.Г., вчитель 
зарубіжної літератури 22  

327. КУЛИБАБА 
Єлизавета 

учениця 4 класу закладу освіти “Васильківський навчально-виховний 
комплекс № 3 “загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний 

Богдан М.В., вчитель 
початкових класів  21  
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навчальний заклад” Васильківського району, Васильківська ОТГ 
(10 років); 

328. ПОЛОВНА  
Діана 

учениця 5 класу закладу освіти “Васильківський навчально-виховний 
комплекс № 3 “загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний 
навчальний заклад” Васильківського району, Васильківська ОТГ 
(10 років); 

Семеліт С.Л., класний 
керівник 20  

329. ЗДОРОВЕЦЬ  
Ярослав 

учень 6 класу закладу освіти “Васильківський навчально-виховний 
комплекс № 3 “загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний 
навчальний заклад” Васильківського району, Васильківська ОТГ 
(12 років). 

Литвин О.Ю., класний 
керівник 25 ІІІ 

 
 
Завідувач відділу біології та екології            Д.В. ГРИГОР’ЄВ 
комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 


