
        ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ управління освіти і науки  

обласної державної  адміністрації   

від 08.04.2021 р.№ 65 

 

 

СПИСОК 

переможців  ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт  

учнів – членів Малої академії наук України у 2020/21 навчальному році 

 

 Наукове відділення математики 

 Секція "Математика" 

 Перше місце 
Іванова Дар'я 

Олегівна 
учениця 11 класу Антонівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№18 Херсонської міської ради 

 

 Секція "Математичне моделювання" 

 Перше місце 
Ільїн Ілля 

Костянтинович 
учень 11 класу Херсонського фізико-технічного ліцею Херсонської 

міської ради, вихованець Херсонського міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Херсонської міської ради 

 

 Друге місце 
Сточнович Віктор 

Андрійович 
учень 11 класу Херсонського фізико-технічного ліцею Херсонської 

міської ради 

 

 Секція "Прикладна математика" 

 Перше місце 
Ячник Ярослава 

Олександрівна 
учениця 11 класу Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №30 з 

поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та 

англійської мови Херсонської міської ради 

 

 Друге місце 
Лівандовський 

Владислав 

Сергійович 

учень 10 класу Херсонського фізико-технічного ліцею Херсонської 

міської ради 

 

 Третє місце 
Бабенко Дарина 

Віталіївна 
учениця 11 класу комунального закладу "Олешківська гімназія" 

Олешківської міської ради 

 

 Наукове відділення наук про Землю 

 Секція "Гідрологія" 

 Перше місце 
Соколова Анастасія 

Володимирівна 
учениця 11 класу Каховської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 

Каховської міської ради Херсонської області 

 

 Секція "Географія та ландшафтознавство" 

 Перше місце 
Сугак Олександра 

Олександрівна 
учениця9 класу комунального закладу «Навчально-виховний комплекс 

«Школа гуманітарної праці» Херсонської обласної ради, вихованка 

комунального закладу «Мала академія наук» учнівської молоді 

Херсонської обласної ради 
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 Друге місце 
Гузар Павло 

Миколайович 
учень 10 класу Каланчацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 

Каланчацької селищної ради Херсонської області 

 

 Третє місце 
Семілєтова Марія 

Романівна 
учениця 9 класу Генічеського  ліцею  Генічеської міської ради 

 

 Секція "Геологія, геохімія та мінералогія" 

 Друге місце 
Шаповалова Вероніка 

Олександрівна 
учениця 10 класу Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІступенів №12 з 

поглибленим вивченням французької мови Херсонської міської ради, 

вихованка Херсонського Центру позашкільної роботи Херсонської 

міської ради 

 

 Секція "Кліматологія  та метеорологія" 

 Перше місце 
Сугак Валерія 

Олександрівна 
учениця 9 класу комунального закладу "Навчально-виховний комплекс 

"Школа гуманітарної праці" Херсонської обласної ради, вихованка 

комунального закладу «Мала академія наук» учнівської молоді 

Херсонської обласної ради 

 

 Друге місце 
Граждан Євгеній 

Дмитрович 
студент ІІ курсу Морського фахового коледжу Херсонської державної 

морської академії, вихованець комунального закладу «Мала академія 

наук» учнівської молоді Херсонської обласної ради 

 
Уманський Василь 

Васильович 
учень 9 класу Херсонської гімназії №16 з вивченням мов національних 

меншин Херсонської міської ради 

 

 Наукове відділення технічних наук 

 Секція "Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження" 

 Перше місце 
Ганощенко Юлія 

Євгеніївна 
учениця 10 класу Херсонської багатопрофільної гімназії №20 імені 

Бориса Лавреньова Херсонської міської ради, вихованка Херсонського 

міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Херсонської міської ради 

 

 Секція "Науково-технічна творчість та винахідництво" 

 Перше місце 
Чурсіна Таїсія 

Олександрівна 
учениця 11 класу Херсонського фізико-технічного ліцею Херсонської 

міської ради, вихованець комунального закладу «Мала академія наук» 

учнівської молоді Херсонської обласної ради 

 

 Друге місце 
Гінзбург Даніїл Ілліч учень 11 класу Херсонської спеціалізованої школи I-III ступенів №30 з 

поглибленим вивченням предметів природно-математичного циклу та 

англійської мовиХерсонської міської ради 

https://ks.isuo.org/ru/zpo/view/id/100214
https://ks.isuo.org/ru/zpo/view/id/100214
https://ks.isuo.org/ru/zpo/view/id/100214
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 Секція "Технологічні процеси та перспективні технології" 

 Перше місце 
Русін Антон Іванович учень 9 класу Херсонської багатопрофільної гімназії №20 імені Бориса 

Лавреньова Херсонської міської ради,вихованецьХерсонського міського 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді Херсонської 

міської ради 

 

 Друге місце 
Костоусова 

Олександра 

Максимівна 

учениця 9 класу Херсонської багатопрофільної гімназії №20 імені Бориса 

Лавреньова Херсонської міської ради 

 

 Наукове відділення фізики і астрономії 

 Секція "Астрономія та астрофізика" 

 Перше місце 
Кеча Данил 

Михайлович 
учень 11 класу Херсонського фізико-технічного ліцею Херсонської 

міської ради, вихованець комунального закладу «Мала академія наук» 

учнівської молоді Херсонської обласної ради 

 

 Друге місце 
Носовська Соф‘я 

Олександрівна 
учениця11 класу Херсонської багатопрофільної гімназії №20 імені Бориса 

Лавреньова, вихованка Херсонського міського центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Херсонської міської ради 

 

 Третє місце 
Полікарпова 

Ярослава Миколаївна 
учениця 10 класу Херсонського фізико-технічного ліцею Херсонської 

міської ради, вихованка комунального закладу «Мала академія наук» 

учнівської молоді Херсонської обласної ради 

 

 Секція "Експериментальна фізика" 

 Друге місце 
Крупнова Олександра 

Валеріївна 
учениця 10 класу Херсонського фізико-технічного ліцею Херсонської 

міської ради, вихованка комунального закладу «Мала академія наук» 

учнівської молоді Херсонської обласної ради 

 
Кумар Софія 

Сагарівна 
учениця8 класу Херсонського академічного ліцею  імені О. В. Мішукова 

Херсонської міської ради при Херсонському державному університеті 

 

 Третє місце 
Сторубльовцева Діна 

Володимирівна 
учениця 8 класу Херсонського академічного ліцею  імені О. В. Мішукова 

Херсонської міської ради при Херсонському державному університеті 

 
Філончук Дар'я 

В'ячеславівна 
учениця8 класу Херсонського академічного ліцею імені О.В. Мішукова 

Херсонської міської ради при Херсонському державному університеті 

 

 Секція "Теоретична фізика" 

 Перше місце 
Бєлобров Борис 

Борисович 
учень 11 класу Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №30 з 

поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та 

англійської мови Херсонської міської ради 

https://ks.isuo.org/ru/zpo/view/id/100214
https://ks.isuo.org/ru/zpo/view/id/100214
https://ks.isuo.org/ru/zpo/view/id/100214
https://ks.isuo.org/ru/zpo/view/id/100214
https://ks.isuo.org/ru/zpo/view/id/100214
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 Наукове відділення філософії та суспільствознавства 

 Секція "Журналістика" 

 Перше місце 
Герасім Діана 

Вікторівна 
учениця 9 класу Херсонського загальноосвітнього навчально-виховного 

комплексу №48 Херсонської міської ради 

 

 Друге місце 
Ремньова Маргарита 

Дмитрівна 
учениця 10 класу Херсонської багатопрофільної гімназії №20 імені 

Бориса Лавреньова Херсонської міської ради, вихованка комунального 

закладу «Мала академія наук» учнівської молоді Херсонської обласної 

ради 

 

 Третє місце 
Біла Олександра 

Володимирівна 
учениця 10 класу Херсонської багатопрофільної гімназії №20 імені 

Бориса Лавреньова Херсонської міської ради, вихованка комунального 

закладу «Мала академія наук» учнівської молоді Херсонської обласної 

ради 

 
Котова Олександра 

Сергіївна 
учениця 10 класу Херсонського академічного ліцею  імені О. В. 

Мішукова Херсонської міської ради при Херсонському державному 

університеті 

 

 Секція "Кримськотатарська гуманітаристика" 

 Перше місце 
Сліпченко Микита 

Ігорович 
учень 11 класу Генічеського закладу загальної середньої освіти №1 

Генічеської міської ради 

 

 Секція "Педагогіка" 

 Перше місце 
Рибальченко Юлія 

Іванівна 
учениця 10 класу Херсонського навчально-виховного комплексу 

«Дошкільний навчальний заклад – спеціалізована школа з поглибленим 

вивченням англійської мови  Ι ступеня – гімназія» № 56 Херсонської 

міської ради 

 

 Друге місце 
Романова Владислава 

Денисівна 
учениця 10 класу Каховської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №2 з поглибленим вивченням іноземних мов Каховської 

міської ради Херсонської області 

 

 Третє місце 
Обухова Олександра 

Миколаївна 
учениця 11 класу Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№39 "Школа-родина" Херсонської міської ради 

 

 Секція "Правознавство" 

 Перше місце 
Новак Юлія Сергіївна учениця 9 класу Херсонського академічного ліцею  імені О. В. Мішукова 

Херсонської міської ради при Херсонському державному університеті 
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 Секція "Соціологія" 

 Друге місце 
Коробкова Марія 

Вадимівна 
учениця10 класу опорного закладу "Академічний ліцей" Скадовської 

міської ради, вихованка комунального закладу «Мала академія наук» 

учнівської молоді Херсонської обласної ради 

  
 Третє місце 

Кулик Анна 

Олександрівна 
учениця 11 класу комунального закладу "Навчально-виховний комплекс 

"Школа гуманітарної праці" Херсонської обласної ради 

 

 Секція "Теологія, релігієзнавство та історія релігії" 

 Перше місце 
Грицай Діана 

Андріївна 
учениця 10 класу опорного закладу «Академічний ліцей» Скадовської 

міської ради,вихованка комунального закладу «Мала академія наук» 

учнівської молоді Херсонської обласної ради 

 

 Наукове відділення історії 

 Секція "Історія України" 

 Третє місце 
Чирко Марія Ігорівна учениця 11 класу Херсонської спеціалізованої школи І - ІІІ ступенів № 57 

з поглибленим вивченням іноземних мов Херсонської міської ради 

 

 Секція "Історичне краєзнавство" 

 Перше місце 
Лисюк Марина 

Олегівна 
учениця 11 класу опорного закладу - навчально-виховного комплексу 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад - 

позашкільний навчальний заклад - гімназія" Асканія-Нова селищної ради 

Херсонської області 

 

 Друге місце 
Кіріяка Єлизавета 

Андріївна 
учениця 11 класу Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№47 Херсонської міської ради 

 
Калюжна Надія 

Ігорівна 
учениця 10 класу Чистопільського закладу повної загальної середньої 

освіти Верхньорогачицької селищної ради Каховського району 

Херсонської області, вихованка комунального закладу «Мала академія 

наук» учнівської молоді Херсонської обласної ради 

 

 Секція "Всесвітня історія" 

 Перше місце 
Синиця Марина 

Петрівна 
учениця 11 класу опорного закладу - навчально-виховного комплексу 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад - 

позашкільний навчальний заклад - гімназія" Асканія-Нова селищної ради 

 

 Друге місце 
Пасічна Вікторія 

Сергіївна 
учениця 11 класу Херсонської спеціалізованої школи І - ІІІ ступенів № 57 

з пглибленим вивченням іноземних мов Херсонської міської ради 
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 Третє місце 
Філіппів Савва 

Олександрович 
учень11 класу Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 32 

Херсонської міської ради 

 

 Секція "Етнологія" 

 Друге місце 
Шостак Владислава 

Сергіївна 
учениця 11 класу Херсонської багатопрофільної гімназії №20 імені 

Бориса Лавреньова Херсонської міської ради 

 
Комарова Тетяна 

Віталіївна 
учениця 11 класу Херсонської гімназії №3 Херсонської міської ради 

 

 Третє місце 
Недялкова Глорія 

Геннадіївна 
учениця 9 класу комунального закладу «Навчально-виховний комплекс 

«Школа гуманітарної праці» Херсонської обласної ради 

 

 Наукове відділення екології та аграрних наук 

 Секція "Агрономія" 

 Перше місце 
Пласкальна Єлизавета 

Іванівна 
учениця 11 класу Херсонської спеціалізованої школи I-III ступенів № 30 з 

поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та 

англійської мови Херсонської міської ради 

 

 Друге місце 
Ліцкевич Артем 

Олександрович 
учень 10 класу Херсонського ліцею Херсонської обласної ради, 

вихованецькомунального закладу «Центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді" Херсонської обласної ради 

 

 Третє місце 
Альонова Олена 

Володимирівна 
учениця 10 класу Херсонського навчально-виховного комплексу 

"Загальноосвітня школа І ступеня - спеціалізована школа ІІ ступеня - 

колегіум" №51 імені Г.О. Потьомкіна Херсонської міської ради, 

вихованка комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради 

 
Чикін Олександр 

Олександрович 
учень 10 класу Каховської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 

Каховської міської радиХерсонської області 

 

 Секція "Ветеринарія та зоотехнія" 

 Перше місце 
Косяков Віталій 

Віталійович 
учень 10 класу Херсонського ліцею Херсонської обласної ради, 

вихованецькомунального закладу «Центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді" Херсонської обласної ради 

 

 Друге місце 
Погорілець Дар‘я 

Сергіївна 
учениця 10 класу Херсонської багатопрофільної гімназії № 20 імені 

Бориса Лавреньова Херсонської міської ради 
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Семержий Дар'я 

Ігорівна 
учениця8 класу Навчально-виховного комплексу "Роздольненський 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад Каланчацької селищної ради Херсонської області", 

вихованка Центру дитячої та юнацької творчості Каланчацької селищної 

ради Херсонської області 

 

 Секція "Екологія" 

 Перше місце 
Зіборов Нікіта 

Андрійович 
учень 10 класу Херсонського фізико-технічного ліцею Херсонської 

міської ради, вихованецькомунального закладу «Центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді" Херсонської обласної ради 

 

 Друге місце 
Панченко Вікторія 

Андріївна 
учениця 10 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 

Новокаховської міської радиХерсонської області 

 
Халаман Максим 

Віталійович 
учень 11 класу Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 

Херсонської міської ради 

 

 Секція "Охорона довкілля та раціональне природокористування" 

 Перше місце 
Юхненко Максим 

Євгенович 
студент І курсу Відокремленого структурного підрозділу "Херсонський 

гідрометеорологічноий фаховоий коледж Одеського державного 

екологічного університету" 

 

 Друге місце 
Ферко Роман 

Анатолійович 
учень 10 класу Нововоронцовського закладу повної загальної середньої 

освіти №1 Нововоронцовської селищної ради 

 

 Третє місце 
Мільченко Дар'я 

Юріївна 
учениця11 класу Зеленівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №38 

Херсонської міської ради 

 

 Секція "Селекція та генетика" 

 Перше місце 
Ситнік Ярослав 

Дмитрович 
учень 9 класу Херсонського навчально-виховного комплексу 

"Загальноосвітня школа ІІ ступенів – ліцей журналістики, економіки та 

правознавства" Херсонської міської ради 

 

 Друге місце 
Костіна Юліанна 

Олексіївна 
учениця 11 класу Херсонського ліцею Херсонської обласної ради, 

вихованка комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді" Херсонської обласної ради 

 
Дзюба Марія 

Дмитрівна 
учениця 9 класу Херсонської багатопрофільної гімназії № 20 імені Бориса 

Лавреньова Херсонської міської ради 
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 Наукове віділення економіки" 

 Секція "Економічна теорія та історія економічної думки" 

 Перше місце 
Каплунова Вероніка 

Олександрівна 
учениця 9 класу Херсонської спеціалізованої школи I-III ступенів № 30 з 

поглибленним вивченням предметів природничо-математичного циклу та 

англійської мови Херсонської міської ради 

 

 Секція "Мікроекономіка та макроекономіка" 

 Перше місце 
Пильщик Єлизавета 

Костянтинівна 
учениця 10 класу Херсонського академічного ліцеюімені О. В. Мішукова 

Херсонської міської ради при Херсонському державному університеті 

  
 Друге місце 

Танклевська 

Магдалина 

Станіславівна 

учениця 9 класу Херсонської гімназії №6 Херсонської міської ради 

 Третє місце 
Хіоара Єлизавета 

Андріївна 
учениця 11 класу комунального закладу "Ольгівськоий науковий ліцей-

інтернат" Херсонської обласної ради 

 

 Секція "Фінанси, грошовий обіг і кредит" 

 Друге місце 
Дацюк Кіра 

Анатоліївна 
учениця 9 класу Херсонської багатопрофільної гімназії №20  імені Бориса 

Лавреньова  Херсонської міської ради 

 

 Наукове відділення комп’ютерних наук 

 Секція "Комп’ютерні системи та мережі" 

 Друге місце 
Тарасенко Ілля 

Юрійович 
учень 10 класу Херсонського фізико-технічного ліцею Херсонської 

міської ради 

 

 Секція "Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми" 

 Третє місце 
Салогуб Ілля 

Ігорович 
учень 10 класу Херсонського фізико-технічного ліцею Херсонської 

міської ради 

 
Теплицький Богдан 

Сергійович 
учень 10 класу Херсонського фізико-технічного ліцею Херсонської 

міської ради 

 

 Секція "Технології програмування" 

 Перше місце 
Засухін Ростислав 

Русланович 
учень 11 класу Херсонської гімназії №20 імені Бориса Лавреньова 

Херсонської міської ради 

 

 Наукове відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства 

 Секція "Зарубіжна література" 

 Перше місце 
Пацан Юлія 

Миколаївна 
учениця 10 класу Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №52 з 

поглибленим вивченням української мови Херсонської міської ради 
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 Секція "Літературна творчість" 

 Третє місце 
Богуславська Ірина 

Олександрівна 
учениця 9 класу опорного закладу "Каланчацький заклад повної загальної 

середньої освіти №1 Каланчацькоїселищної ради Херсонської області"  

 

 Секція "Мистецтвознавство" 

 Перше місце 
Власенко Анастасія 

Вікторівна 
учениця 10 класу Херсонської багатопрофільної гімназії № 20 імені 

Бориса Лавреньова Херсонської міської ради 

 

 Друге місце 
Єльнікова Діана 

Сергіївна 
учениця 10 класу Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №30 з 

поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та 

англійської мови Херсонської міської ради 

  
 Третє місце 

Юрачковська Валерія 

Олегівна 
учениця 10 класу Херсонського навчально-виховного комплексу 

"Дошкільний навчальний заклад - спеціалізована школа з поглибленим 

вивченням англійської мови І ступеня - гімназія" № 56 Херсонської 

міської ради,вихованка комунального закладу «Мала академія наук» 

учнівської молоді Херсонської обласної ради 

 

 Секція "Українська література" 

 Перше місце 
Білоненко Катерина 

Олександрівна 
учениця 11 класу Херсонської багатопрофільної гімназії №20 імені 

Бориса Лавреньова Херсонської міської ради 

 

 Друге місце 
Сорокіна Юлія 

Вікторівна 
учениця 11 класу Каховської спеціалізованої загальноосвітньої школи             

І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим вивченням іноземних мовКаховської 

міської ради Херсонської області 

 
Стецюк Ангеліна 

Олександрівна 
учениця 10 класу Херсонського навчально-виховного комплексу 

"Дошкільний навчальний заклад - спеціалізована школа з поглибленим 

вивченням англійської мови І ступеня - гімназія" № 56 Херсонської 

міської ради, вихованка комунального закладу «Мала академія наук» 

учнівської молоді Херсонської обласної ради 

 

 Третє місце 
Хлань Микита 

Денисович 
учень 11 класу Херсонської багатопрофільної гімназії №20 імені Бориса 

Лавреньова Херсонської міської ради 

 

 Секція "Фольклористика" 

 Перше місце 
Спіцин Марк 

Олександрович 
учень 10 класу Херсонської багатопрофільної гімназії №20 імені Бориса 

Лавреньова Херсонської міської ради, вихованець комунального закладу 

«Мала академія наук» учнівської молоді Херсонської обласної ради 

 

 Друге місце 
Шаталова Анастасія 

олегівна 
учениця 11 класу Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№39 "Школа-родина" Херсонської міської ради 
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Кутєйнікова Поліна 

Анатоліївна 
учениця 10 класу Херсонського навчально-виховного комплексу 

"Дошкільний навчальний заклад - спеціалізована школа з поглибленим 

вивченням англійської мови І ступеня- гімназя" № 56" Херсонської 

міської ради, вихованка комунального закладу «Мала академія наук» 

учнівської молоді Херсонської обласної ради 

 

 Наукове відділення мовознавства 

 Секція "Англійська мова" 

 Перше місце 
Костюк Таїсія 

Дмитрівна 
учениця 10 класу Голопристанської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 1Голопристанської міської ради Херсонської області 

 

 

 Друге місце 
Новікова Дарія 

Вікторівна 
учениця 11 класу комунального закладу "Навчально-виховний 

комплекс"Школа гуманітарної праці" Херсонської обласної ради 

 
Канциба Валерія 

Анатоліївна 
учениця 10 класу Херсонського академічного ліцею імені О. В. Мішукова 

Херсонської міської ради при Херсонському державному університеті 

 

 Третє місце 
Любимова Марія 

Володимирівна 
учениця 11 класу недержавного навчально-виховного об’єднання  

«Дошкільноий заклад – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «ХАБАД»  з 

поглибленим вивченням івритута англійської мови» 

 
Стоянова Олена 

Вадимівна 
учениця 9 класу Херсонського академічного ліцею  іменіО. В. Мішукова 

Херсонської міської ради при Херсонському державному університеті 

 

 Секція "Німецька мова" 

 Друге місце 
Таран Дар'я 

Владиславівна 
учениця 8 класу Херсонської багатопрофільної гімназії №20 імені Бориса 

Лавреньова Херсонської міської ради 

 

 Секція "Російська мова" 

 Перше місце 
Вітасик Анастасія 

Миколаївна 
учениця 10 класу Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 52 з 

поглибленим вивченням української мови Херсонської міської ради 

 

 Друге місце 
Романовська Ольга 

Євгенівна 
учениця 11 класу Херсонського навчально-виховного комплексу 

«Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа  I-III ступенів» 

№ 15 Херсонської міської ради 

 

 Секція "Українська мова" 

 Третє місце 
Квітка Анастасія 

Константинівна 
учениця 9 класу Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 47 

Херсонської міської ради 
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 Наукове відділення хімії та біології 

 Секція "Біологія людини" 

 Перше місце 
Дурман Злата 

Миколаївна 
учениця 11 класу Херсонського фізико-технічного ліцею Херсонської 

міської ради, вихованка комунального закладу «Мала академія наук» 

учнівської молоді Херсонської обласної ради 

 

 Друге місце 
Горященко 

Олександра Андріївна 
учениця 9 класу Херсонської загальноосвітньої школи Ι-ΙΙΙ ступенів № 46 

Херсонської міської ради, вихованка Херсонського Центру дитячо-

юнацької творчості Херсонської міської ради 

 
Мірошніченко Марія 

Віталіївна 
учениця 11 класу Херсонського академічного ліцею імені О. В. Мішукова 

Херсонської міської ради при Херсонському державному університеті, 

вихованка комунального закладу «Мала академія наук» учнівської молоді 

Херсонської обласної ради 

 
Погорілий Даниїл 

Андрійович 
 

учень 11 класу Херсонського загальноосвітній навчально-виховного 

комплексу №11Херсонської міської ради 

 

Третє місце 
Пуховий Богдан 

Олексійович 
 

учень 9 класу Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів         

№39 "Школа-родина" Херсонської міської ради 

 
Сінельник Ольга 

Андріївна 
 

учениця 10 класу Херсонської багатопрофільної гімназії № 20  імені 

Бориса Лавреньова  Херсонської міської ради 

 

 Секція "Ботаніка" 

 Перше місце 
Лисенко Надія 

Миколаївна 
учениця 9 класу Херсонської багатопрофільної гімназії №20 імені Бориса 

Лавреньова Херсонської міської ради 

 

 Друге місце 
Лупєєва Марія 

Андріївна 
учениця 10 класу Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №31 з 

поглибленим вивченням історії, права та іноземних мов Херсонської 

міської ради 

 
Серьоженько Вікторія 

Дмитрівна 
учениця 10 класу Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№46 Херсонської міської ради 

 

 Секція "Валеологія" 

 Перше місце 
Сагань Федір 

Ігорович 
учень 11 класу Херсонського фізико-технічного ліцею Херсонської 

міської ради 

 

 Друге місце 
Ковач Влада 

Денисівна 
учениця11 класу Херсонського академічного ліцею іменіО. В. Мішукова 

Херсонської міської ради при Херсонському державному університеті, 

вихованка комунального закладу «Мала академія наук» учнівської молоді 

Херсонської обласної ради 
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Юшкова Карина 

Юріївна 
учениця 9 класу Генічеського ліцею Генічеської міської ради 

 

 Третє місце 
Козуб Віолета 

Сергіївна 
учениця 9 класу комунального закладу "Навчально-виховний комплекс 

"Школа гуманітарної праці" Херсонської обласної ради 

 

 Секція "Загальна біологія" 

 Перше місце 
Охременко Анна 

Вікторівна 
учениця 9 класу Херсонського академічного ліцею  імені О. В. Мішукова 

Херсонської міської ради при Херсонському державному університеті, 

вихованка комунального закладу «Мала академія наук» учнівської молоді 

Херсонської обласної ради 

 

 Друге місце 
Годованюк Михайло 

Сергійович 
учень 10 класу Херсонської багатопрофільної гімназії №20 імені Бориса 

Лавреньова Херсонської міської ради 

 
Раздобудько 

Анастасiя Iллiвна 
учениця 10 класу Херсонської багатопрофільної гімназії №20 імені 

Бориса Лавреньова Херсонської міської ради 

 

 Третє місце 
Назаренко Діана 

Валеріївна 
учениця 10 класу Херсонського фізико-технічного ліцею Херсонської 

міської ради 

 
Савєльєва 

Олександра Андріївна 
учениця 9 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №47 Херсонської 

міської ради, вихованка комунального закладу «Мала академія наук» 

учнівської молоді Херсонської обласної ради 

 

 Секція "Зоологія" 

 Перше місце 
Василенко Діана 

Євгенівна 
учениця 9 класу Херсонської багатопрофільної гімназії №20 імені Бориса 

Лавреньова Херсонської міської ради, вихованка комунального закладу 

«Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 

Херсонської обласної ради 

 

 Друге місце 
Шамеян Багдасар 

Тигранович 
учень 8 класу навчально-виховного комплексу "Роздольненський 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад Каланчацької селищної ради Херсонської області", 

вихованецьЦентру дитячої та юнацької творчості Каланчацької селищної 

ради Херсонської області 

 

 Секція "Медицина" 

 Перше місце 
Кудлай Олексій 

Андрійович 
учень 9 класу Каховської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№5Каховської міської ради Херсонської області 
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 Друге місце 
Матюха Марія 

Володимирівна 
учениця 11 класу Херсонського академічного ліцею імені О. В. Мішукова 

Херсонської міської ради при Херсонському державному університеті, 

вихованка комунального закладу «Мала академія наук» учнівської молоді 

Херсонської обласної ради 

 

 Третє місце 
Бобровська Софія 

Сергіївна 
учениця 11 класу Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №30 з 

поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та 

англійської мови Херсонської міської ради 

 

 Секція "Психологія" 

 Перше місце 
Садовий Антон 

Ігорович 
учень 10 класу Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №31 з 

поглибленим вивченням історії, права та іноземних мов Херсонської 

міської ради 

 

 Друге місце 
Бодян Софія 

Андріївна 
учениця 10 класу Херсонського академічного іменіО. В. Мішукова 

Херсонської міської ради при Херсонському державному університеті, 

вихованка комунального закладу «Мала академія наук» учнівської молоді 

Херсонської обласної ради 

 
Альохіна Анастасія 

Володимирівна 
учениця 11 класу комунального закладу "Навчально-виховний комплекс 

"Школа гуманітарної праці" Херсонської обласної ради 

 

 Третє місце 
Марценюк Єлизавета 

Юріївна 
учениця 9 класу Херсонського  навчально-виховного комплексу 

«Дошкільний навчальний заклад – спеціалізована школа з поглибленим 

вивченням англійської мови  Ι ступеня – гімназії» № 56 Херсонської 

міської ради 

 
Мельникова Оксана 

Володимирівна 
учениця 10 класу Каховської спеціалізованої загальноосвітньої школи           

І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим вивченням іноземних мов Каховської 

міської радиХерсонської області 

 

 Секція "Хімія" 

 Третє місце 
Баранов Артем 

Русланович 
учень 10 класу Каховської загальноосвітньої школи  I-III ступенів 

№1Каховської міської радиХерсонської області 

 
Бова Георгій 

Валерійович 
учень 10 класу Херсонської багатопрофільної гімназії № 20 імені Бориса 

Лавреньова Херсонської міської ради 
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       ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ управління освіти і науки  

обласної державної  адміністрації   

 від 08.04.2021 р. № 65 

 

 

СПИСОК 

учасників  ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт  

учнів – членів Малої академії наук України у 2020/21 навчальному році 

  
 Наукове відділення математики 

 Секція "Математика" 
Бовсуновська  

Руслана Миколаївна 
учениця 9 класу Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  №53 

Херсонської міської ради 

 
Соколов Микита 

Олександрович 
учень 10 класу Херсонської багатопрофільної гімназії № 20                       

імені Бориса Лавреньова  Херсонської міської ради 

 

 Секція "Прикладна математика" 
Єфремов Данило 

Михайлович 
учень 10 класу Херсонської багатопрофільної гімназії № 20                           

імені Бориса Лавреньова  Херсонської міської ради 

 
Мутерко Іван 

Андрійович 
учень 11 класу Бериславського закладу повної загальної середньої освіти 

№3 Бериславської міської ради Херсонської області, вихованець Дитячо-

юнацького центру художньої та технічної творчості  

 
Соловйова Ольга 

Сергіївна 
учениця 11 класу Голопристанського навчально-виховного комплексу 

«Гімназія – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням 

предметів художнього профілю» Голопристанської міської ради 

Херсонської області 

 

 Наукове відділення наук про Землю 

 Секція "Географія та ландшафтознавство" 

 
Зичков Максим 

Леонідович 
учень 10 класу Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 52 з 

поглибленим вивченням української мови Херсонської міської ради 

 
Пуляєв Нікіта 

Євгенович 
учень 9 класу Херсонської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 30 з 

поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та 

англійської мови Херсонської міської ради 

 
Сулима Максим 

Олександрович 
учень 10 класу Нововоронцовського закладу повної загальної середньої 

освіти №1 Нововоронцовської селищної ради, вихованець комунального 

закладу "Нововоронцовський районний центр дитячої творчості" 

 

 Наукове відділення фізики та астрономії 

 Секція "Астрономія та астрофізика" 

 
Томенчук Даниїл 

Сергійович 
учень 11 класу Круглоозерського закладу повної загальної середньої 

освіти Бехтерської сільської ради Голопристанського району Херсонської 

області, вихованець комунального закладу «Мала академія наук» 

учнівської молоді Херсонської обласної ради 
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 Секція "Теоретична фізика" 
Матвєєв Владислав 

Олександрович 
учень 10 класу комунального закладу «Навчально-виховний комплекс 

«Школа гуманітарної праці» Херсонської обласної ради 

 

 Наукове відділення філософії та суспільствознавства 

 Секція "Журналістика" 
Коваленко Аліса 

Русланівна 
учениця11 класу Херсонської багатопрофільної гімназії № 20                       

імені Бориса Лавреньова  Херсонської міської ради, вихованка 

комунального закладу «Мала академія наук» учнівської молоді 

Херсонської обласної ради 

 
Лабузенко Ігор 

Юрійович 
учень 11 класу Херсонської багатопрофільної гімназії № 20  імені Бориса 

Лавреньова  Херсонської міської ради 

 
Матвєєва Анастасія 

Андріївна 
учениця 9 класу Голопристанського навчально-виховного комплексу 

"Гімназія - спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням 

предметів художнього профілю" Голопристанської міської ради 

Херсонської області 

 
Чорна Дар'я  
Сергіївна 

учениця 9 класу комунального закладу «Навчально-виховний комплекс 

«Школа гуманітарної праці» Херсонської обласної ради 

 

 Секція "Педагогіка" 
Козлова Марія 

Олександрівна 
учениця 11 класу Херсонського загальноосвітнього навчально-виховного 

комплексу №48 Херсонської міської ради 

 

 Секція "Правознавство" 
Кравченко Анастасія 

Ігорівна 
учениця 9 класу навчально-виховного комплексу "Роздольненський 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад Каланчацької селищної ради Херсонської області", 

вихованка Центру дитячої та юнацької творчості Каланчацької селищної 

ради Херсонської області 

 
Семеновська 

Владислава 

Вікторівна 

учениця 9 класу Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  №53 

Херсонської міської ради 

 

 Секція "Соціологія" 
Пекло Анна 

Русланівна 
учениця 10 класу Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №  31 

з поглибленим вивченням  історії, права та іноземних мов  Херсонської 

міської ради 

 

 Секція "Теологія, релігієзнавство та історія релігії" 
Мунтян Катерина 

Олександрівна 
учениця 9 класу Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №31 з 

поглибленим вивченням історії, права та іноземних мов Херсонської 

міської ради 

 
Сомова Єлизавета 

Віталіївна 
учениця 11 класу Великоолександрівської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів №2 
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 Наукове відділення історії 

 Секція "Історія України" 
Фаустова Єва 

Олексіївна 
учениця 10 класу Опорного закладу навчально-виховного комплексу 

"Чаплинська школа-гімназія"Чаплинськоїселищної ради 

Херсонськоїобласті 

 

 Секція "Історичне краєзнавство" 
Власенко Анастасія 

Вікторівна 
учениця 10 класу Херсонської багатопрофільної гімназії № 20  імені 

Бориса Лавреньова  Херсонської міської ради 

 
Лінтварьова Дарія 

Олександрівна 
учениця 11 класу Херсонської гімназії № 3 Херсонської міської ради 

 

 Наукове відділення екології та аграрних наук 

 Секція "Ветеринарія та зоотехнія" 
Грудко Анна 

Олегівна 
учениця9 класу Херсонського фізико-технічного ліцею Херсонської 

міської ради, вихованка Херсонського центру дитячо-юнацької творчості 

Херсонської міської ради 

 

 Секція "Екологія" 
Жалай Аліна 

Сергіївна 
учениця 9 класу навчально-виховного комплексу "Роздольненський 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад Каланчацької селищної ради Херсонської області", 

вихованка центру дитячої та юнацької творчості Каланчацької селищної 

ради Херсонської області 

 
Навозенко Альона 

Олексіївна 
учениця 9 класу філії опорного закладу освіти "Новозбур'ївський заклад 

базової та дошкільної освіти"Голопристанської міської ради Херсонської 

області 

  
 Секція "Лісознавство" 

Пахоменкова 

Анастасія Миколаївна 
учениця 11 класу Генічеської санаторної загальноосвітньої школи-

інтернату І-ІІІ ступенів Херсонської обласної ради, вихованка Генічеської 

станції юних натуралістів Генічеської міської ради 

 

 Наукове відділення економіки 

 Секція "Мікроекономіка та макроекономіка" 
Вишневська Дарина 

Михайлівна 
учениця 9 класу Херсонської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 30 з 

поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та 

англійської мови Херсонської міської ради 

 
Козлова Поліна 

Дмитрівна 
учениця 9 класу Херсонського фізико-технічного ліцею Херсонської 

міської ради 

 
Зубаль Олена 

Павлівна 
учениця 10 класу Херсонського ліцею Херсонської обласної ради 

 Секція "Фінанси, грошовий обіг і кредит" 
Берещенко Валерія 

Олегівна 
учениця 10 класу Херсонського навчально-виховного комплексу 

"Загальноосвітня школа ІІ сткпенів– ліцей журналістики, економіки та 

правознавства" Херсонської міської ради 
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 Наукове відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства 

 Секція "Мистецтвознавство" 
Корольов Дмитро 

Анатолійович 
учень 9 класу Херсонського загальноосвітнього навчально-виховного 

комплексу №11 Херсонської міської ради 

 
Максименко 

Анастасія 

Олександрівна 

учениця 11 класу Херсонського Таврійського ліцею мистецтв 

Херсонської міської ради 

 
Штанько Катерина 

Вікторівна 
учениця 9 класу Іванівського ліцею №1 Іванівської селищної ради 

Херсонської області, вихованка комунального закладу "Дитячо-юнацький 

центр" Іванівської селищної ради 

 

 Секція "Української література" 
Наумчик Анастасія 

Віталіївна 
учениця 11 класу Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№39 "Школа-родина" Херсонської міської ради 

 
Овчиннікова Дар‘я 

Олександрівна 
учениця 11 класу Чорнобаївської санаторної загальноосвітня школи-

інтернатуІ-ІІІ ступенів Херсонської обласної ради 

 
Плясецька Катерина 

Володимирівна 
учениця11 класу ліцею №2 Таврійської міської радиХерсонської області 

 
Стаднік Софія 

Сергіївна 
учениця 10 класу Бериславського закладу повної загальної середньої 

освіти №3Бериславської міської ради Херсонської області, вихованка 

дитячо-юнацького центру художньої та технічної творчості   

 

 Наукове відділення мовознавства 

 Секція "Англійської мова" 
Вакула Світлана 

Геннадіївна 
учениця 11 класу Херсонської багатопрофільної гімназії № 20  імені 

Бориса Лавреньова  Херсонської міської ради 

 
Дзуган Катерина 

Вікторівна 
учениця 11 класу Іванівського ліцею №1 Іванівської селищної ради 

Херсонської області 

 
Устінов Ярослав 

Юрійович 
учень 11 класу Херсонської багатопрофільної гімназії № 20  імені Бориса 

Лавреньова  Херсонської міської ради 

 
Чернявська Ганна 

Олександрівна 
учениця 10 класу Херсонської багатопрофільної гімназії № 20  імені 

Бориса Лавреньова  Херсонської міської ради 

 
Шпак Анастасія 

Юріївна 
учениця 10 класу Херсонської спеціалізованої школи І - ІІІ ступенів № 57 

з поглибленим вивченням іноземних мов Херсонської міської ради 

 

 Секція "Німецька мова" 
Плохенко Поліна 

Дмитрівна 
учениця 9 класу Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 53 

Херсонської міської ради 
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 Наукове відділення хімії та біології 

 Секція "Валеологія" 
Кишиневська Юлія 

Валентинівна 
учениця 10 класу Опорного закладу "Каланчацький заклад повної 

загальної середньої освіти №1 Каланчацької селищної ради Херсонської 

області" 

 
Луговська 

Владислава Андріївна 
учениця 9 класу Херсонської багатопрофільної гімназії № 20                      

імені Бориса Лавреньова  Херсонської міської ради, вихованка 

Херсонського Центру дитячо-юнацької творчості Херсонської міської 

ради 

 
Романюк Ірина 

Русланівна 
учениця 11 класу Херсонської багатопрофільної гімназії № 20                     

імені Бориса Лавреньова  Херсонської міської ради, вихованка 

Херсонського Центру дитячо-юнацької творчості Херсонської міської 

ради 

 

 Секція "Медицина" 
Арнаут Вікторія 

Олександрівна 
учениця 11 класу Голопристанського навчально-виховного комплексу 

«Гімназія – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням 

предметів художнього профілю» Голопристанської міської ради 

Херсонської області 

 
Литвинова Даша 

Василівна 
учениця 9 класу Херсонської гімназії № 3 Херсонської міської ради 

 
Уютова Аліна 

Вікторівна 
учениця 9 класу навчально-виховного комплексу "Роздольненський 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад Каланчацької селищної ради Херсонської області", 

вихованкаЦентру дитячої та юнацької творчості Каланчацької селищної 

ради Херсонської області 

 

 Секція "Психологія" 
Волович Олександр 

Олегович 
учень 10 класу Херсонського ліцею Херсонської обласної ради 

 
Понеділко Єлизавета 

Сергіївна 
учениця 11 класу Херсонської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів         

№30 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного 

циклу та англійської мови Херсонської міської ради 

 
Пономарьова Богдана 

Русланівна 
учениця 9 класу Херсонського академічного ліцею  імені О. В. Мішукова 

Херсонської міської ради при Херсонському державному університеті, 

вихованка комунального закладу «Мала академія наук» учнівської молоді 

Херсонської обласної ради 

 
Семенюк Анастасія 

Олексіївна 
учениця 10 класу Херсонської гімназії № 3 Херсонської міської ради 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ управління освіти і науки  обласної 

державної адміністрації   

від 08.04.2021 р. № 65 

 

 

СПИСОК 

учасників  ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту  

науково-дослідницьких робіт  учнів – членів Малої академії наук України 

у 2020/21 навчальному році 

 

  
 Наукове відділення математики 

 Секція «Математика» 

Іванова Дар'я 

Олегівна 

учениця 11 класу Антонівської загальноосвітньої школи                        І-

ІІІ ступенів № 18 Херсонської міської ради 

 

 Секція «Математичне моделювання» 

Ільїн Ілля 

Костянтинович 

учень 11 класу Херсонського фізико-технічного ліцею Херсонської 

міської ради, вихованець Херсонського міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді Херсонської міської ради 

 

 Секція «Прикладна математика» 

Ячник Ярослава 

Олександрівна 

учениця 11 класу Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №30 з 

поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та 

англійської мови Херсонської міської ради 

 

 Наукове відділення наук про Землю 

 Секція «Гідрологія» 
Соколова Анастасія 

Володимирівна 

учениця 11 класу Каховської загальноосвітньої школи                               І 

-ІІІ ступенів №1 Каховської міської ради Херсонської області 

 

 Секція «Географія та ландшафтознавство» 

Сугак Олександра 

Олександрівна 

учениця 9 класу комунального закладу «Навчально-виховний комплекс 

«Школа гуманітарної праці» Херсонської обласної ради, вихованка 

комунального закладу «Мала академія наук» учнівської молоді 

Херсонської обласної ради 

 

 Секція «Кліматологія  та метеорологія» 

Сугак Валерія 

Олександрівна 

учениця 9 класу комунального закладу "Навчально-виховний комплекс 

"Школа гуманітарної праці" Херсонської обласної ради, вихованка 

комунального закладу «Мала академія наук» учнівської молоді 

Херсонської обласної ради 

 

 Наукове відділення технічних наук 

 Секція «Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження» 

Ганощенко Юлія 

Євгеніївна 

учениця 10 класу Херсонської багатопрофільної гімназії №20                  

імені Бориса Лавреньова Херсонської міської ради, вихованка 

Херсонського міського центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді Херсонської міської ради 
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 Секція «Науково-технічна творчість та винахідництво» 

Чурсіна Таїсія 

Олександрівна 

учениця 11 класу Херсонського фізико-технічного ліцею Херсонської 

міської ради, вихованка комунального закладу «Мала академія наук» 

учнівської молоді Херсонської обласної ради 

 

 Секція «Технологічні процеси та перспективні технології» 

Русін Антон  

Іванович 

учень 9 класу Херсонської багатопрофільної гімназії №20 імені Бориса 

Лавреньова Херсонської міської ради, вихованець Херсонського міського 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді Херсонської 

міської ради 

 

 Наукове відділення фізики і астрономії 

 Секція «Астрономія та астрофізика» 

Кеча Данил 

Михайлович 

учень 11 класу Херсонського фізико-технічного ліцею Херсонської 

міської ради, вихованець комунального закладу «Мала академія наук» 

учнівської молоді Херсонської обласної ради 

 

 Секція «Теоретична фізика» 

Бєлобров Борис 

Борисович 

учень 11 класу Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів             № 

30 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного 

циклу та англійської мови Херсонської міської ради 

 

 Наукове відділення філософії та суспільствознавства 

 Секція «Журналістика» 

Герасім Діана 

Вікторівна 

учениця 9 класу Херсонського загальноосвітніього навчально-виховного 

комплексу №48 Херсонської міської ради 

 

 Секція «Педагогіка» 

Рибальченко Юлія 

Іванівна 

учениця 10 класу Херсонського  навчально-виховного комплексу 

«Дошкільний навчальний заклад – спеціалізована школа з поглибленим 

вивченням англійської мови  Ι ступеня – гімназія»                 № 56 

Херсонської міської ради 

 

 Секція «Правознавство» 

Новак Юлія  

Сергіївна 

учениця 9 класу Херсонського академічного ліцею                                 

імені О. В. Мішукова Херсонської міської ради при Херсонському 

державному університеті 

 

 Секція «Теологія, релігієзнавство та історія релігії» 

Грицай Діана 

Андріївна 

учениця 10 класу опорного закладу "Академічний ліцей" Скадовської 

міської ради,вихованка комунального закладу «Мала академія наук» 

учнівської молоді Херсонської обласної ради 

 

 Наукове відділення історії 

 Секція «Історичне краєзнавство» 

Лисюк Марина 

Олегівна 

учениця 11 класу опорного закладу - навчально-виховного комплексу 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад - 

позашкільний навчальний заклад - гімназія" Асканія-Нова селищної ради 

Херсонської області 
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 Секція «Всесвітня історія» 

Синиця Марина 

Петрівна 

учениця 11 класу опорного закладу - навчально-виховного комплексу 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад - 

позашкільний навчальний заклад - гімназія" Асканія-Нова селищної ради 

Херсонської області 

 

 Наукове відділенняекології та аграрних наук 

 Секція «Агрономія» 

Пласкальна 

Єлизавета Іванівна 

учениця 11 класу Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №30 з 

поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та 

англійської мови Херсонської міської ради 

 

 Секція «Ветеринарія та зоотехнія» 

Косяков Віталій 

Віталійович 

учень 10 класу Херсонського ліцею Херсонської обласної ради, 

вихованець комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді" Херсонської обласної ради 

 

 Секція «Екологія» 

Зіборов Нікіта 

Андрійович 

учень 10 класу Херсонського фізико-технічного ліцею Херсонської 

міської ради, вихованець комунального закладу «Центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді" Херсонської обласної ради 

 

 Секціяохорона довкілля та раціональне природокористування 

Юхненко Максим 

Євгенович 

студент І курсу Відокремленого структурного підрозділу "Херсонський 

гідрометеорологічноий фаховоий коледж Одеського державного 

екологічного університету" 

 

 Секція «Селекція та генетика» 

Ситнік Ярослав 

Дмитрович 

учень класу Херсонського навчально-виховного комплексу 

"Загальноосвітня школа ІІ ст-ліцей журналістики, економіки та 

правознавства" Херсонської міської ради 

 

 Наукове відділення економіки 

 Секція «Економічна теорія та історія економічної думки» 

Каплунова Вероніка 

Олександрівна 

учениця 9 класу Херсонської спеціалізованої школи I-III ступенів  № 30 з 

поглибленним вивченням предметів природничо-математичного циклу та 

англійської мови Херсонської міської ради 

 

 Секція «Мікроекономіка та макроекономіка» 

Пильщик Єлизавета 

Костянтинівна 

учениця 10 класу Херсонського академічного ліцею імені О. В. Мішукова 

Херсонської міської ради при Херсонському державному університеті 

 

 Наукове відділення комп’ютерних наук 

 Секція «Технології програмування» 

Засухін Ростислав 

Русланович 

учень 11 класу Херсонської гімназії №20 імені Бориса Лавреньова 

Херсонської міської ради 

 

 Наукове відділеннялітературознавства, фольклористики та мистецтвознавства 

 Секція «Зарубіжна література» 

Пацан Юлія 

Миколаївна 

учениця 10 класу Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №52 з 

поглибленим вивченням української мови Херсонської міської ради 
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 Секція «Кримськотатарська гуманітаристика» 

Сліпченко Микита 

Ігорович 

учень 11 класу Генічеського закладу загальної середньої освіти №1 

Генічеської міської ради 

 

 Секція «Мистецтвознавство» 

Власенко Анастасія 

Вікторівна 

учениця 10 класу Херсонської багатопрофільної гімназії № 20 імені 

Бориса Лавреньова Херсонської міської ради 

 

 Секція «Українська література» 

Білоненко Катерина 

Олександрівна 

учениця 11 класу Херсонської багатопрофільної гімназії №20 імені 

Бориса Лавреньова Херсонської міської ради 

 

 Секція «Фольклористика» 

Спіцин Марк 

Олександрович 

учень 10 класу Херсонської багатопрофільної гімназії №20 імені Бориса 

Лавреньова Херсонської міської ради, вихованець комунального закладу 

«Мала академія наук» учнівської молоді Херсонської обласної ради 

 

 Наукове відділення мовознавства 

 Секція «Англійська мова» 

Костюк Таїсія 

Дмитрівна 

учениця10 класу Голопристанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 1 Голопристанської міської ради Херсонської області 

 

 Секція «Російська мова» 

Вітасик Анастасія 

Миколаївна 

учениця 10 класу Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 52 з 

поглибленим вивченням української мови Херсонської міської ради 

 

 Наукове відділення хімії та біології 

 Секція «Біологія людини» 

Дурман Злата 

Миколаївна 

учениця 11 класу Херсонського фізико-технічного ліцею Херсонської 

міської ради, вихованка комунального закладу «Мала академія наук» 

учнівської молоді Херсонської обласної ради 

 

 Секція «Ботаніка» 

Лисенко Надія 

Миколаївна 

учениця 9 класу Херсонської багатопрофільної гімназії №20 імені Бориса 

Лавреньова Херсонської міської ради 

 

 Секція «Валеологія» 

Сагань Федір 

Ігорович 

учень 11 класу Херсонського фізико-технічного ліцею Херсонської 

міської ради 

 

 Секція «Загальна біологія» 

Охременко Анна 

Вікторівна 

учениця 9 класу Херсонського академічного ліцею імені О. В. Мішукова 

Херсонської міської ради при Херсонському державному університеті, 

вихованка комунального закладу «Мала академія наук» учнівської молоді 

Херсонської обласної ради 

 

 Секція «Зоологія» 

Василенко Діана 

Євгенівна 

учениця 9 класу Херсонської багатопрофільної гімназії №20 імені Бориса 

Лавреньова Херсонської міської ради, вихованка комунального закладу 

«Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 

Херсонської обласної ради 
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 Секція «Медицина» 

Кудлай Олексій 

Андрійович 

учень 9 класу Каховської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 

Каховської міської ради Херсонської області 

 

 Секція «Психологія» 

Садовий Антон 

Ігорович 

учень 10 класу Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №31 з 

поглибленим вивченням історії, права та іноземних мов Херсонської 

міської ради, вихованець комунального закладу «Мала академія наук» 

учнівської молоді Херсонскої обласної ради 

 

 

 


