
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Наказ Управління освіти  
і науки Черкаської обласної 
державної адміністрації 
від 02.03.2021 № 18 

 
Список 

переможців ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України 
 
Відділення мовознавства:  
 
Секція англійської мови: 
 
 І місце – Бьют Тімоті, учень 10 класу Черкаського гуманітарно-правового 

ліцею Черкаської міської ради; 
І місце –  Тюрпека Нікіта, учень 10 класу Черкаської спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів № 28 ім. Т. Г. Шевченка Черкаської міської ради; 
ІI місце – Захарченко Дарина, учениця 11 класу Корсунь-Шевченківської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 з 
поглибленим вивченням іноземних мов ім. Героя Радянського 
Союзу М. С. Дяченка Корсунь-Шевченківської міської ради; 

ІI місце – Легоша Олексій, учень 9 класу Драбівського навчально-виховного 
комплексу „Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  
імені С. В. Васильченка – гімназія“ Драбівської селищної ради; 

ІI місце – Гнідий Костянтин, учень 11 класу Уманської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 11 ім. М. П. Бажана Уманської міської ради; 

ІІ місце – Верченко Олександр Борисович, учень 9 класу Смілянської  
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Смілянської міської 
ради; 

ІІІ місце – Зеленько Катерина, учениця 11 класу Черкаського гуманітарно-
правового ліцею Черкаської міської ради;  

ІІІ місце – Єлютіна Яна, учениця 10 класу Кам’янської  загальноосвітньої 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням 
окремих предметів Кам’янської міської ради; 

ІІІ місце – Шевченко Валерія, учениця 10 класу Золотоніської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Золотоніської міської 
ради; 

ІІІ місце – Благовісна Олександра, учениця 10 класу Городищенського закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 імені С. С. Гулака-
Артемовського Городищенської міської ради; 
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Секція французької мови: 
 
І місце – Шмідт Ірина, учениця 11 класу Черкаського гуманітарно-правового 

ліцею Черкаської міської ради; 
ІІ місце – Кукла Марія, учениця 10 класу Золотоніської гімназії  

ім. С. Д. Скляренка Золотоніської міської ради; 
 
Секція української мови: 
 
І місце – Бабій Софія, учениця 10 класу Тальнівського економіко-

математичного ліцею Тальнівської міської ради, гуртківець 
Тальнівського Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради; 

І місце – Макогін Софія, учениця 10 класу Кам’янського еколого-
економічного ліцею Кам’янської міської ради; 

ІІ місце – Тупаль Альона, учениця 10 класу Соколівського опорного закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Жашківської міської ради; 

ІІ місце – Кошова Анастасія, учениця 10 класу Кам’янської  загальноосвітньої 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням 
окремих предметів Кам’янської міської ради; 

ІІ місце – Дмитренко Юлія, учениця 9 класу комунального закладу 
„Райгородський ліцей Кам’янської районної ради Черкаської 
області“; 

ІІ місце – Біленький Микола, учень 11 класу Канівської гімназії імені Івана 
Франка Канівської міської ради; 

ІІІ місце – Соловйова Інна, учениця 11 класу Чорнобаївської  
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Чорнобаївської  
селищної ради; 

ІІІ місце – Толочко Дар’я, учениця 8 класу Тальнівського навчально-
виховного комплексу „загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 – 
гімназія“  Тальнівської міської ради; 

ІІІ місце – Левченко Павло, учень 11 класу Золотоніської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 6 Золотоніської міської ради; 

ІІІ місце – Полтавець Анна, учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 
„Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  № 3 – колегіум“  Смілянської 
міської ради;  

ІІІ місце – Черепенко Софія, учениця 9 класу Тальнівського навчально-
виховного комплексу „загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 – 
гімназія“  Тальнівської міської ради; 

 
Відділення літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства: 
 
Секція української літератури: 
 



 3 

І місце – Отрош Вікторія, учениця 10 класу Черкаської гімназії № 9  
ім. О. М. Луценка Черкаської міської ради; 

ІІ місце – Гоменюк Лілія, учениця 10 класу Тальнівського навчально-
виховного комплексу „загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 – 
гімназія“  Тальнівської міської ради; 

ІІІ місце – Поліщук Анастасія,  учениця 11 класу Уманської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 1 Уманської міської ради; 

ІІІ місце – Коновал Катерина, учениця 10 класу Драбівського навчально-
виховного комплексу „Заклад загальної середньої освіти  
І-ІІІ ступенів імені С. В. Васильченка – гімназія“ Драбівської 
селищної ради; 

 
Секція фольклористики: 
 
І місце –  Гавриш Катерина, учениця 10 класу Худяківського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського 
Союзу Г. Є. Брика Леськівської сільської ради;   

ІІ місце – Єлютіна Яна, учениця 10 класу Кам’янської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням 
окремих предметів Кам’янської районної ради; 

ІІІ місце – Харченко Анна, учениця 10 класу Худяківського закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу  
Г. Є. Брика Леськівської сільської ради; 

ІІІ місце – Коваль Анастасія, учениця 11 класу Городищенського закладу  
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Городищенської 
міської ради; 

ІІІ місце –  Добрянська Сніжана, учениця 9 класу Малосевастянівська 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Христинівської міської ради; 

ІІІ місце –  Чепурна Валерія,  учениця 10 класу навчально-виховного 
комплексу „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  № 3 – колегіум“  
Смілянської міської ради;  

ІІІ місце –  Роїк Юлія, учениця 11 класу Уманської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 14 Уманської міської ради; 

 
Секція мистецтвознавства: 
 
І місце –    Дорофєєва Дар’я, учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 

„Уманська міська гімназія – школа естетичного виховання“  
Уманської міської ради; 

І місце – Снігур Анастасія, учениця 10 класу Кам’янської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням 
окремих предметів Кам’янської міської  ради; 

ІІ місце –  Мороз Марія, учениця 10 класу Руськополянського закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 Руськополянської 
сільської ради;  
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ІІ місце –  Шраменко Анастасія, учениця 9 класу Руськополянського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 Руськополянської 
сільської ради;  

ІІ місце –  Селезень Марія, учениця 9 класу Смілянської  загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 6 Смілянської міської ради; 

ІІ місце –  Давидова Катерина, учениця 10 класу Уманської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 11 Уманської міської ради; 

ІІ місце –  Дряпак Дарія, учениця 8 класу Чигиринського опорного закладу 
загальної середньої освіти Чигиринської міської ради; 

ІІІ місце – Леонова Яна, учениця 11 класу Корсунь-Шевченківської  
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Корсунь-
Шевченківської  міської ради; 

ІІІ місце – Авраменко Дарія, учениця 9 класу Канівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 4 Канівської міської ради; 

ІІІ місце – Овчаренко Владислав, учень 8 класу комунального закладу 
„Косарський ліцей Кам’янської міської ради Черкаської області“; 

 
Секція зарубіжної літератури: 
 
І місце –  Нестеренко Аріана, учениця 10 класу Тальнівського економіко-

математичного ліцею Тальнівської міської ради; 
І місце – Підгорна Марія, учениця 9 класу Тальнівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 2 Тальнівської міської ради, гуртківець  
Тальнівського Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради; 

ІІ місце – Сарана Софія, учениця 10 класу Золотоніської  спеціалізованої 
школи № 1 Золотоніської міської ради; 

ІІ місце – Лимаренко Владислава, учениця 10 класу Драбівського навчально-
виховного комплексу „Заклад загальної середньої освіти  
І-ІІІ ступенів імені С. В. Васильченка – гімназія“ Драбівської 
селищної ради; 

ІІІ місце – Константінова Дарина, учениця 10 класу Драбівського навчально-
виховного комплексу „Заклад загальної середньої освіти  
І-ІІІ ступенів імені С. В. Васильченка – гімназія“ Драбівської 
селищної ради; 

ІІІ місце – Щебетун Наталія, учениця 10 класу Жашківської спеціалізованої 
школи № 1 з поглибленим вивченням окремих предметів 
Жашківської міської ради; 

ІІІ місце – Гончарук Альона, учениця 11 класу Соколівського опорного    
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Жашківської 
міської ради; 

ІІІ місце – Святченко Анна, учениця 9 класу Смілянської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 10 Смілянської міської ради; 
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Секція літературної творчості: 
 
І місце – Сікачина Анна, учениця 11 класу Корсунь-Шевченківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Корсунь-
Шевченківської міської ради; 

ІІ місце  – Мурженко Каріна, учениця 11 класу Корсунь-Шевченківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Корсунь-
Шевченківської міської ради; 

ІІІ місце –  Журба Юлія, учениця 9 класу Тальнівського навчально-виховного 
комплексу „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 – гімназія“ 
Тальнівської міської ради; 

 
Секція кримськотатарської гуманітаристики: 
 
І місце – Підгорна Марія, учениця 9 класу Тальнівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 2 Тальнівської міської ради, гуртківець  
Тальнівського Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради; 

ІІ місце – Бабій Софія, учениця 10 класу Тальнівського економіко-
математичного ліцею Тальнівської міської ради, вихованка 
Тальнівського Будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради; 

ІІ місце – Череп Дарія, учениця 10 класу Черкаського гуманітарно-правового 
ліцею Черкаської міської ради; 

 
Відділення філософії та суспільствознавства: 
 
Секція філософії: 
 
І місце – Менчинська Марина, учениця 10 класу Уманської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 Уманської міської ради; 
ІІ місце – Ринденко Софія, учениця 11 класу Черкаського гуманітарно-

правового ліцею Черкаської міської ради; 
ІІ місце – Зеленько Катерина, учениця 10 класу Черкаського гуманітарно-

правового ліцею Черкаської міської ради; 
 
Секція соціології: 
 
І місце – Брага Аліна, учениця 10 класу Чорнобаївської загальноосвітньої 

школи №1 Чорнобаївської селищної ради; 
ІІ місце – Могилка Богдана, учениця 11 класу Кам’янської загальноосвітньої 

спеціалізованої школа І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням 
окремих предметів Кам’янської міської ради; 

ІІ місце – Босенко Владислав, учень 11 класу Черкаської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 3 Черкаської міської ради; 
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ІІ місце – Горбенко Поліна, учениця 8 класу комунальний заклад 
Телепинський ліцей Кам’янської міської ради; 

ІІІ місце – Томіленко Дар’я, учениця 11 класу Черкаської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 11 Черкаської міської ради; 

ІІІ місце – Благовісна Кароліна, учениця 10 класу комунального закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів „Ватутінський ліцей № 5 
Ватутінської міської ради Черкаської області“; 

ІІІ місце – Могилка Богдана, учениця 11 класу Кам’янської загальноосвітньої 
спеціалізованої школа І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням 
окремих предметів Кам’янської міської ради; 

ІІІ місце – Пилипенко Артем, учень 9 класу навчально-виховного комплексу 
„Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – колегіум“  Смілянської 
міської ради; 

 
Секція правознавства: 
 
І місце – Лісовський Данііл, учень 10 класу Уманської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 Уманської міської ради; 
І місце – Янюк Катерина, учениця 9 класу Черкаського гуманітарно-

правового ліцею Черкаської міської ради; 
ІІ місце – Рідзель Софія, учениця 9 класу Черкаського гуманітарно-правового 

ліцею Черкаської міської ради; 
ІІ місце – Кіян Аліна, учениця 10 класу Чорнобаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 Чорнобаївської селищної ради; 
ІІІ місце – Наумейко Анастасія, учениця 11 класу Золотоніської 

спеціалізованої школи № 1 Золотоніської міської ради; 
 
Секція теології, релігієзнавства та історії релігії: 
 
І місце – Пограничний Віктор, учень 11 класу Комунального закладу 

„Кам’янський ліцей №1 Кам’янської міської ради Черкаської 
області“; 

ІІ місце – Охріменко Марина, учениця 11 класу Драбівецького навчально-
виховного комплексу „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад“  Новодмитрівської сільської ради; 

ІІ місце – Шпак Олександра, учениця 9 класу Черкаської гімназії № 31 
Черкаської міської ради; 

ІІІ місце – Коломієць Єфросінія, учениця 9 класу Черкаської спеціалізованої 
школи I-III ступенів № 3 Черкаської міської ради; 

 
Секція педагогіки: 
 
І місце – Іохім Максим, учень 11 класу Городищенського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 імені С. С. Гулака-
Артемовського Городищенської міської ради; 
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ІІ місце – Довгань Анна, учениця 11 класу опорного закладу освіти  
„Христинівський ліцей“ Христинівської районної ради; 

ІІ місце – Якуба Яна, учениця 11 класу Черкаського гуманітарно-правового 
ліцею Черкаської міської ради; 

ІІІ місце – Руденко Марія, учениця 9 класу Тальнівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 2 Тальнівської міської ради, гуртківець 
Тальнівського будинку дітей та юнацтва Тальнівської міської ради; 

ІІІ місце – Горобченко Єлизавета, учениця 11 класу закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів с. Березняки Березняківської 
сільської ради; 

ІІІ місце – Іваненко Владислава, учениця 10 класу Городищенського 
економічного ліцею Городищенської міської ради; 

ІІІ місце – Труфкіна Анастасія, учениця 10 класу Кам’янської 
загальноосвітньої спеціалізованої школа І-ІІІ ступенів № 2 з 
поглибленим вивченням окремих предметів Кам’янської міської 
ради; 

ІІІ місце – Зусик Ян, учень 10 класу Кам’янського еколого-економічного ліцею 
Кам’янської міської ради; 

ІІІ місце – Щербатюк Юлія, учениця 11 класу Смілянського навчально-
виховного комплексу „Загальноосвітня школа І ступеня – гімназія 
імені В. Т. Сенатора“  Смілянської міської ради; 

 
Секція журналістики: 
 
І місце – Манько Богдан, учень 10 класу Кам’янської загальноосвітньої 

школи спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим 
вивченням окремих предметів Кам’янської міської ради; 

ІІ місце – Шульга Анастасія, учениця 10 класу навчально-виховного 
комплексу „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – колегіум“  
Смілянської міської ради; 

ІІІ місце – Лавренчук Дарина, учениця 10 класу Кам’янської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням 
окремих предметів Кам’янської міської ради; 

 
Відділення історії: 
 
Секція історії України: 
 
I місце – Янчук Софія, учениця 9 класу Черкаської гімназії № 31 Черкаської 

міської ради; 
ІІ місце – Сажінова Наталія, учениця 11 класу Христинівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Христинівської міської ради; 
ІІ місце – Федоренко Анастасія, учениця 10 класу комунального закладу 

„Косарський ліцей Кам’янської міської ради Черкаської області“; 
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ІІ місце – Король Софія, учениця 10 класу Уманської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 14 Уманської міської ради; 

ІІІ місце – Походенько Анна, учениця 9 класу Черкаського фізико-
математичного ліцею (ФІМЛІ) Черкаської міської ради; 

ІІІ місце – Михайлова Дар’я, учениця 9 класу Тальнівського навчально-
виховного комплексу „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 – 
гімназія“  Тальнівської міської ради; 

ІІІ місце – Погранічний Димитрій, учень 9 класу  комунального закладу 
„Кам’янський ліцей №1 Кам’янської міської ради Черкаської 
області“; 

IІІ місце – Мельничук Анна, учениця 11 класу Шельпахівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Христинівської міської ради; 

ІІІ місце – Плахотник Марія, учениця 11 класу Уманського навчально-
виховного комплексу „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 – 
колегіум“ Уманської міської ради; 

IІІ місце – Крижанівський Денис, учень 10 класу комунального закладу 
„Кам’янський ліцей № 1 Кам’янської міської ради Черкаської 
області“; 

 
Секція археології:  
 
І місце – Копиця Анастасія, учениця 9 класу Черкаської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 28 ім. Т. Г. Шевченка Черкаської міської 
ради, гуртківець комунального закладу „Черкаський обласний 
центр роботи з обдарованими дітьми  Черкаської обласної ради“;  

І місце – Драбовська Анастасія, учениця 9 класу Черкаської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 28 ім. Т. Г. Шевченка Черкаської міської 
ради, гуртківець позашкільного навчального закладу м. Черкаси 
„Центр туризму, краєзнавства, екскурсій та спорту учнівської 
молоді“; 

ІІ місце – Анкушев Дмитро, учень 8 класу Черкаської спеціалізованої школи 
І-ІІІ ступенів № 28 ім. Т. Г. Шевченка Черкаської міської ради, 
гуртківець позашкільного навчального закладу м. Черкаси „Центр 
туризму, краєзнавства, екскурсій та спорту учнівської молоді“; 

ІІ місце – Линник Дарина, учениця 10 класу комунального закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів „Ватутінський ліцей № 2  
ім. М. Ф. Ватутіна Ватутінської міської ради Черкаської області“; 

ІІ місце – Кравченко Антон, учень 10 класу Черкаської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради, гуртківець 
комунального закладу „Черкаський обласний центр роботи з 
обдарованими дітьми Черкаської обласної ради“  та позашкільного 
навчального закладу м. Черкаси „Центр туризму, краєзнавства, 
екскурсій та спорту учнівської молоді“; 

ІІ місце – Мірошніченко Дмитро, учень 11 класу Ковтунівського навчально-
виховного комплексу „загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
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дошкільний навчальний  заклад“  Новодмитрівської сільської ради, 
гуртківець комунального закладу „Черкаський обласний центр 
роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради“;  

 
Секція історичного краєзнавства:  
 
І місце – Сівак Данило, учень 10 класу Чигиринського опорного закладу 

загальної середньої освіти Чигиринської міської ради; 
І місце – Пограничний Віктор, учень 11 класу комунального закладу 

„Кам’янський ліцей № 1 Кам’янської міської ради Черкаської 
області“; 

ІІ місце – Щербатюк Назар, учень 9 класу Черкаської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 7 Черкаської міської ради; 

ІІ місце – Водяник Мирослав, учень 11 класу Благодатнівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Г. П. Берези 
Золотоніської міської ради; 

ІІ місце – Музика Віталій, учень 11 класу Легедзинської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Тальнівської міської ради, гуртківець 
Тальнівського центру науково-технічної творчості Тальнівської 
міської ради; 

ІІ місце – Мієрська Богдана, учениця 11 класу Чигиринського навчально-
виховного комплексу „Заклад загальної середньої освіти  
І-ІІІ ступенів № 3 – заклад дошкільної освіти“ Чигиринської міської 
ради; 

ІІ місце – Федоренко Діана, учениця 11 класу Смілянської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 11 Смілянської міської ради; 

ІІ місце – Назарчук Вікторія, учениця 11 класу Золотоніської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Золотоніської міської 
ради; 

ІІІ місце – Потапова Альона, учениця 11 класу закладу загальної середньої 
освіти І-ІІІ ступенів с. Березняки Березняківської сільської ради; 

ІІІ місце – Лисенко Олександра-Вікторія, учениця 9 класу Черкаської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 28 ім. Т. Г. Шевченка 
Черкаської міської ради, гуртківець позашкільного навчального 
закладу м. Черкаси „Центр туризму, краєзнавства, екскурсій та 
спорту учнівської молоді“; 

ІІІ місце – Проценко Віталій, учень 10 класу Корсунь-Шевченківської  
загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 з 
поглибленим вивченням іноземних мов Корсунь-Шевченківської 
міської ради; 

ІІІ місце – Цибульська Ванесса, учениця 9 класу Комунального опорного 
закладу „Лисянський навчально-виховний комплекс 
„Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 – гімназія – дошкільний 
навчальний заклад“ Лисянської селищної ради; 
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ІІІ місце – Бойко Юлія, учениця 10 класу Добрянського закладу загальної 
середньої освіти Маньківської селищної ради; 

 
Секція етнології: 
 
ІІ місце – Гончаренко Андрій, учень 9 класу Черкаської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 28 ім. Т. Г. Шевченка Черкаської міської 
ради, гуртківець позашкільного навчального закладу м. Черкаси  
„Центр туризму, краєзнавства, екскурсій та спорту учнівської 
молоді“; 

ІІ місце – Ільєнко Юлія, учениця 10 класу Чорнобаївської гімназії 
Чорнобаївської селищної ради, гуртківець комунального закладу 
„Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми 
Черкаської обласної ради“; 

ІІ місце – Гончаренко Дар’я, учениця 8 класу Степанківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Степанківської сільської 
ради, гуртківець комунального закладу „Черкаський обласний 
центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради“; 

ІІ місце – Драбовський Назар, учень 9 класу Черкаської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 28 ім. Т. Г. Шевченка Черкаської міської 
ради, гуртківець позашкільного навчального закладу м. Черкаси 
„Центр туризму, краєзнавства, екскурсій та спорту учнівської 
молоді“; 

ІІ місце –   Дьяконова Анастасія, учениця 9 класу Черкаської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 32 Черкаської міської ради, гуртківець 
комунального закладу „Черкаський обласний центр роботи з 
обдарованими дітьми Черкаської обласної ради“ та позашкільного 
навчального закладу м. Черкаси „Центр туризму, краєзнавства, 
екскурсій та спорту учнівської молоді“; 

ІІ місце – Зубалій Тетяна, учениця 8 класу Черкаської спеціалізованої школи 
І-ІІІ ступенів № 28 ім. Т. Г. Шевченка Черкаської міської ради, 
гуртківець позашкільного навчального закладу м. Черкаси „Центр 
туризму, краєзнавства, екскурсій та спорту учнівської молоді“; 

ІІІ місце – Старокожка Оксана, учениця 11 класу Благодатнівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Г. П. Берези 
Золотоніської міської ради; 

ІІІ місце –  Короп Єлизавета, учениця 11 класу Черкаської міської гімназії № 9 
імені О. М. Луценка Черкаської міської ради; 

 
Секція всесвітньої історії: 
 
ІІ місце – Орленко Владислав, учень 11 класу Смілянської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 12 Смілянської міської ради; 
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ІІ місце – Стебліна Діана, учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 
„Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – колегіум“ Смілянської 
міської ради; 

ІІІ місце – Баранюк Ксенія, учениця 11 класу Черкаської міської гімназії № 9 
імені О. М. Луценка Черкаської міської ради; 

ІІІ місце – Прудки й Богдан, учень 9 класу комунального закладу 
„Кам’янський ліцей № 1 Кам’янської міської ради Черкаської 
області“; 

ІІІ місце – Будков Євгеній, учень 11 класу Орловецького закладу загальної 
середньої освіти Городищенської міської ради; 

ІІІ місце – Наумейко Анастасія, учениця 11 класу Золотоніської 
спеціалізованої школи № 1 Золотоніської міської ради; 

ІІІ місце – Пономаренко Ярослав, учень 10 класу Тальнівського навчально-
виховного комплексу „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 – 
гімназія“ Тальнівської міської ради; 

ІІІ місце – Вовченко Марія, учениця 11 класу Великосевастянівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Христинівської міської ради; 

 
Відділення хімії та біології: 
 
Секція хімії: 
 
І місце – Сіленко Андрій, учень 10 класу Смілянського навчально-виховного 

комплексу „Загальноосвітня школа І ступеня – гімназія імені  
В. Т. Сенатора“ Смілянської міської ради; 

II місце – Чаленко Поліна, учениця 10 класу Корсунь-Шевченківського ліцею 
Корсунь-Шевченківської міської ради; 

IІ місце – Левченко Ольга, учениця 10 класу Уманської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 5 ім. В. І. Чуйкова Уманської міської ради; 

IІІ місце – Шаталов Антон, учень 9 класу Городищенського закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 ім. С. С. Гулака-Артемовського 
Городищенської міської ради; 

 
Секція психології:  
 
I місце – Омельченко Катерина, учениця 10 класу Черкаського гуманітарно-

правового ліцею Черкаської міської ради; 
II місце – Зануденко Артем, учень 10 класу Смілянської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 11 Смілянської міської ради; 
II місце – Ситнік Вікторія, учениця 10 класу Черкаського гуманітарно-

правового ліцею Черкаської міської ради; 
II місце –   Геріх Діана, учениця 11 класу Кам’янського еколого-економічного 

ліцею Кам’янської міської  ради; 
IIІ місце – Мельник Ігор, учень 11 класу Маньківського закладу загальної 

середньої освіти I-III ступенів № 1 Маньківської селищної ради; 
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IIІ місце – Чилій Софія, учениця 9 класу Кобринівського навчально-виховного 
комплексу „заклад дошкільної освіти – загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів“ Тальнівської міської ради, гуртківець комунального 
закладу „Тальнівський центр науково-технічної творчості дітей та 
учнівської молоді Тальнівської міської ради Черкаської області“; 

IIІ місце – Рак Катерина, учениця 11 класу Смілянського навчально-виховного 
комплексу „Загальноосвітня школа І ступеня – гімназія імені  
В. Т. Сенатора“ Смілянської міської ради; 

IIІ місце – Березницька Юлія, учениця 10 класу Уманської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 3 Уманської міської ради; 

IIІ місце – Кучеренко Ірина, учениця 9 класу комунального закладу 
„Кам’янський ліцей № 1 Кам’янської міської ради Черкаської 
області“;  

ІІІ місце  – Орел Дарина, учениця 10 класу Драбівського навчально-виховного 
комплексу „Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені  
С. В. Васильченка – гімназія“ Драбівської селищної ради; 

 
Секція медицини: 
 
IІ місце   – Пильгук Олеся, учениця 9 класу Чорнобаївської гімназії 

Чорнобаївської селищної ради; 
ІІ місце  – Харченко Мирослава, учениця 8 класу Золотоніської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Золотоніської міської 
ради; 

III місце – Алієва Сабріна, учениця 10 класу Маньківського навчально-
виховного комплексу „Заклад загальної середньої освіти  
І-ІІІ ступенів – гімназія“ Маньківської селищної ради; 

 
Секція валеології: 
 
I місце  – Дорофєєва Анастасія, учениця 10 класу Черкаської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 Черкаської міської ради; 
II місце – Тарандушка Софія, учениця 9 класу Чорнобаївської гімназії 

Чорнобаївської селищної ради; 
ІІ місце – Погрібна Анна, учениця 11 класу опорного закладу освіти  

„Балаклеївський ліцей імені Євгенії Гуглі“ Балаклеївської сільської 
ради; 

ІІI місце – Явдошишин Олексій, учень 10 класу Золотоніської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Золотоніської міської 
ради; 

 
Секція зоології: 
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ІІ місце – Чернятевич Анастасія, учениця 9 класу Деньгівського навчально-
виховного комплексу „загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –  
заклад дошкільної освіти“ Золотоніської міської ради; 

ІІІ місце – Ярова Дарина, учениця 8 класу Драбівського навчально-виховного 
комплексу „Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені  
 
С. В. Васильченка – гімназія“ Драбівської селищної ради, 
гуртківець Центру дитячої та юнацької творчості Драбівської 
селищної ради; 

ІІІ місце – Репіло Вадим, учень 9 класу опорного закладу освіти  
„Балаклеївський ліцей імені Євгенії Гуглі“ Балаклеївської сільської 
ради; 

 
Секція біологія людини: 
 
IІ місце – Явдошишин Олексій, учень 10 класу Золотоніської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Золотоніської міської 
ради; 

IIІ місце – Дубенець Михайло, учень 8 класу Драбівського навчально-
виховного комплексу „Заклад загальної середньої освіти  
І-ІІІ ступенів імені С. В. Васильченка – гімназія“ Драбівської 
селищної ради, гуртківець Центру дитячої та юнацької творчості 
Драбівської селищної ради;  

  
Секція загальної біології: 
 
II місце – Бердичевська Марія, учениця 10 класу Смілянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Смілянської міської 
ради; 

II місце – Борщ Анна, учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 
„Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – колегіум“ Смілянської 
міської ради; 

IIІ місце – Погрібна Анна, учениця 11 класу опорного закладу освіти  
„Балаклеївський ліцей імені Євгенії Гуглі“ Балаклеївської сільської 
ради; 

IIІ місце – Моргай Владислав, учень 8 класу Христинівської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 1 імені О. Є. Корнійчука Христинівської 
міської ради; 

 
Відділення екології та аграрних наук: 
 
Секція агрономії: 
 
І місце – Діхтяренко Володимир, учень 11 класу Драбівського навчально-

виховного комплексу „Заклад загальної середньої освіти  
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І-ІІІ ступенів імені С. В. Васильченка – гімназія“ Драбівської 
селищної ради; 

ІІ місце – Хлівний Назар, учень 10 класу навчально-виховного комплексу 
„Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – колегіум“ Смілянської 
міської ради; 

II місце – Задорожний Максим, учень 9 класу Тальнівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 2 Тальнівської міської ради; 

IIІ місце – Федорук Вероніка, учениця 10 класу Черкаської гімназії № 9  
ім. О. М. Луценка Черкаської міської ради; 

 
Секція лісознавства: 
 
I місце – Крутінь Іван, учень 11 класу Чигиринського навчально-виховного 

комплексу „заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3 – 
заклад дошкільної освіти“ Чигиринської міської ради;  

IІ місце – Стьосова Вікторія, учениця 10 класу Христинівської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 імені О. Є. Корнійчука 
Христинівської міської ради; 

IIІ місце – Космідайло Ольга, учениця 11 класу Великосевастянівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Христинівської міської ради; 

IIІ місце – Гаргат Софія, учениця 9 класу Мошурівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Тальнівської міської ради, гуртківець 
комунального закладу „Тальнівський міський центр науково-
технічної творчості дітей та учнівської молоді Тальнівської міської 
ради Черкаської області“; 

 
Секція охорони довкілля та раціонального природокористування: 
 
І місце – Теленько Ярослав, учень 11 класу Черкаської гімназії № 31     

Черкаської міської ради; 
ІI місце – Босенко Владислав, учень 11 класу Черкаської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 Черкаської міської ради; 
IIІ місце – Трушнікова Інна, учениця 10 класу Чорнобаївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Чорнобаївської 
селищної   ради; 

III місце – Шаповал Тетяна, учениця 10 класу Благодатнівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Г. П. Берези 
Золотоніської міської ради; 

 
Секція екології: 
 
I місце – Варич Данило, учень 11 класу Хацьківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Степанківської сільської ради; 
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II місце – Вакуленко Артем, учень 9 класу Драбівського навчально-виховного 
комплексу „Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені 
С. В. Васильченка – гімназія“ Драбівської селищної ради; 

II місце – Потурнак Ілля, учень 10 класу Черкаської спеціалізованої школи  
І-ІІІ ступенів № 3 Черкаської міської ради; 

IІ місце – Дудкова Аліна, учениця 9 класу Черкаського навчально-виховного 
комплексу „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей 
спортивного профілю № 34“ Черкаської міської ради; 

IІІ місце – Бондар Єва-Марія, учениця 10 класу Корсунь-Шевченківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Корсунь-
Шевченківської міської ради; 

IІІ місце – Видиборець Єлизавета, учениця 11 класу Черкаської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 Черкаської міської 
ради; 

IІІ місце – Щибиволок Софія, учениця 9 класу Першої міської гімназії 
Черкаської міської ради; 

IIІ місце – Вакуловська Вікторія, учениця 10 класу Вишнопільської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тальнівської міської ради, 
гуртківець комунального закладу „Тальнівський міський центр 
науково-технічної творчості дітей та учнівської молоді Тальнівської 
міської ради Черкаської області“; 

 

Секція ветеринарії та зоотехнії: 
 
II місце – Біняш Вікторія, учениця 9 класу Канівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 Канівської міської ради; 
IIІ місце – Петренко Данило, учень 9 класу Драбівського навчально-виховного 

комплексу „Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені  
С. В. Васильченка – гімназія“ Драбівської селищної ради; 
 

Відділення математики: 
 
Секція математики: 
 
І місце – Самелюк Анастасія, учениця 9 класу Черкаської гімназії  

№ 9 ім. О. М. Луценка Черкаської міської ради; 
I місце – Солодюк Денис, учень 9 класу Тальнівського економіко-

математичного ліцею Тальнівської міської ради; 
ІІІ місце – Мінько Вадим, учень 10 класу Смілянської спеціалізованої школи  

І-ІІІ ступенів № 12 Смілянської міської ради; 
 
Секція прикладної математики:  
 
ІІ місце – Наливайко Юлія, учениця 9 класу Тальнівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 2 Тальнівської міської ради; 
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ІІ місце – Марштупа Карина, учениця 10 класу Леськівського закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Леськівської сільської ради; 

ІІІ місце – Чепур Софія, учениця 10 класу Шполянського навчально-виховного 
комплексу „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – гімназія“ 
Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади; 

ІІІ місце – Маценко Анна, учениця 8 класу навчально-виховного комплексу 
„Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – колегіум“ Смілянської 
міської ради; 

ІІІ місце – Захаренко Софія, учениця 11 класу Кам’янського еколого-
економічного ліцею Кам’янської міської ради; 

 
Секція математичного моделювання:  
 
ІІІ місце – Ільченко Катерина, учениця 10 класу Золотоніської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Золотоніської міської 
ради; 

ІIІ місце – Білоус Марк, учень 11 класу Золотоніської гімназії  
ім. С. Д. Скляренка Золотоніської міської ради; 

  
Відділення фізики і астрономії: 
 
Секція теоретичної фізики: 
 
ІІІ місце – Іванова Євгенія, учениця 10 класу Чигиринського навчально-

виховного комплексу „заклад загальної середньої освіти  
І-ІІІ ступенів № 3 – заклад дошкільної освіти“ Чигиринської міської 
ради; 

 
Секція експериментальної фізики: 
 
І місце – Лисак Софія, учениця 10 класу Уманської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 5 ім. В. І. Чуйкова Уманської міської ради; 
ІІ місце – Ільїнський Олександр, учень 9 класу Тальнівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 2 Тальнівської міської ради; 
ІІІ місце – Фролов Владислав, учень 11 класу Золотоніської спеціалізованої 

школи № 2 інформаційних технологій Золотоніської міської ради; 
 
 
Секція астрономії та астрофізики: 
 
І місце – Скорик Наталія, учениця 10 класу Ковтунівського навчально-

виховного комплексу „загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад“ Новодмитрівської сільської ради; 

ІІ місце – Кулініченко Вікторія, учениця 10 класу комунального закладу 
„Косарський ліцей Кам’янської міської ради Черкаської області“; 
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IІ місце – Ткачук Іван, учень 10 класу опорного закладу освіти 
„Христинівський ліцей“ Христинівської міської ради; 

ІІІ місце – Федірко Ярослав, учень 11 класу Корсунь-Шевченківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Корсунь-
Шевченківської міської ради; 

Секція аерофізики та космічних досліджень: 
 
І місце – Власенко Сергій, учень 11 класу Ковтунівського навчально-

виховного комплексу „загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад“ Новодмитрівської сільської ради; 

ІІ місце – Ріпа Валерія, учениця 11 класу Корсунь-Шевченківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Корсунь-
Шевченківської міської ради; 

ІІ місце – Калантаєва Анна, учениця 11 класу Черкаської гімназії № 9  
ім. О. М. Луценка Черкаської міської ради;  

ІІІ місце – Карська Дарина, учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 
„Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – колегіум“ Смілянської 
міської ради; 

 
Відділення економіки: 
 
Секція економічної теорії та історії економічної думки: 
 
ІІІ місце – Хоменко Сніжана, учениця 11 класу Смілянського навчально-

виховного комплексу „Загальноосвітня школа І ступеня – гімназія 
імені В. Т. Сенатора“ Смілянської міської ради; 

ІІІ місце – Білоусова Катерина, учениця 10 класу опорного закладу освіти 
„Христинівський ліцей“ Христинівської міської ради; 

 ІІІ місце – Сингай Анастасія, учениця 10 класу Черкаської гімназії № 9 імені 
О. М. Луценка Черкаської міської ради; 

 
Секція мікроекономіки та макроекономіки: 
 
І місце – Гонтар Дарина, учениця 9 класу Чорнобаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 Чорнобаївської селищної ради; 
ІІ місце – Дробітько Анастасія, учениця 11 класу Чорнобаївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Чорнобаївської 
селищної ради; 

ІІІ місце – Вовченко Марія, учениця 11 класу Великосевастянівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Христинівської міської ради; 

ІІІ місце – Улан Сергій, учень 10 класу Кам’янського еколого-економічного 
ліцею Кам’янської міської ради; 

 
Секція фінансів, грошового обігу та кредиту: 
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ІІІ місце – Бабенко Артем, учень 10 класу Корсунь-Шевченківської гімназії 
Корсунь-Шевченківської міської ради; 

 
 
 
Відділення наук про Землю: 
 
Секція географії та ландшафтознавства: 
 
І місце – Кузнєцов Максим, учень 10 класу Черкаської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 26 ім. І. Ф. Момота Черкаської міської ради; 
ІІ місце – Виноградов Артем, учень 11 класу Смілянської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 10 Смілянської міської ради; 
ІІ місце – Присяжна Анастасія, учениця 9 класу Золотоніської гімназії 

ім. С. Д. Скляренка Золотоніської міської ради; 
ІІІ місце – Григоренко Уляна, учениця 9 класу Легедзинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тальнівської міської ради; 
 
Секція геології, геохімії та мінералогії: 
 
І місце – Стригун Анастасія, учениця 11 класу Тальнівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Тальнівської міської 
ради; 

 
Секція гідрології: 
 
І місце – Головнич Дар’я, учениця 10 класу Комунального опорного закладу 

„Лисянський навчально-виховний комплекс „Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 1 – гімназія – дошкільний навчальний 
заклад“ Лисянської селищної ради; 

 
Відділення комп’ютерних наук: 
 
Секція Інтернет технологій та Web-дизайну: 
 
ІІІ місце – Салюк Дмитро, учень 8 класу Кам’янського еколого-економічного 

ліцею Кам’янської міської ради; 
ІІІ місце – Гарнага Андрій, учень 10 класу Кам’янського еколого-

економічного ліцею Кам’янської міської ради; 
 
Секція мультимедійних систем, навчальних та ігрових програм: 
 
І місце – Царук Владислав, учень 11 класу Христинівської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 імені О. Є. Корнійчука Христинівської 
міської ради; 
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ІІ місце – Толмачов Олександ, учень 11 класу Уманської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 11 ім. М. П. Бажана Уманської міської ради; 

ІІІ місце – Морква Денис, учень 10 класу Кам’янського еколого-економічного 
ліцею Кам’янської міської ради; 

 
Секція технологій програмування: 
 
І місце – Кульчицький Віталій, учень 11 класу Черкаської гімназії № 31 

Черкаської міської ради, гуртківець комунального закладу 
„Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми  
Черкаської обласної ради“; 

ІІ місце – Груша Владислав, учень 9 класу комунального опорного закладу 
„Лисянський навчально-виховний комплекс „Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №1 – гімназія – дошкільний навчальний 
заклад“ Лисянської районної ради; 

ІІ місце – Лосєв Владислав, учень 9-го класу комунального закладу 
„Косарський ліцей Кам’янської міської ради Черкаської області“; 

 
Секція комп’ютерних систем та мереж: 
 
І місце – Цинда Дар’я, учениця 10 класу Черкаської санаторної школи 

Черкаської обласної ради; 
 
Секція інформаційних систем, баз даних та систем штучного інтелекту: 
 
І місце – Палагін Дмитро, учень 11 класу Черкаського фізико-математичного 

ліцею (ФІМЛІ) Черкаської міської ради, гуртківець комунального 
закладу „Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми  
Черкаської обласної ради“; 

 
Відділення технічних наук: 
 
Секція інформаційно-телекомунікаційних систем та технологій: 
 
І місце – Цинда Дар’я, учениця 10 класу Черкаської санаторної школи 

Черкаської обласної ради; 
ІІІ місце – Морква Денис, учень 11 класу Кам’янського еколого-економічного 

ліцею Кам’янської міської ради; 
ІІІ місце – Дрозд Олексій, учень 10 класу Черкаської гімназії № 9  

ім. О. М. Луценка Черкаської міської ради; 
ІІІ місце – Музика Владислав, учень 10 класу Черкаської гімназії № 9  

ім. О. М. Луценка Черкаської міської ради; 
ІІІ місце – Тищенко Денис, учень 9 класу Смілянської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 Смілянської міської ради; 
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Секція електроніки та приладобудування: 
 
І місце – Лосєв Владислав, учень 9 класу комунального закладу „Косарський 

ліцей Кам’янської міської ради Черкаської області“; 
ІІІ місце – Сичова Юлія, учениця 11 класу державного навчального закладу 

„Уманський професійний аграрний ліцей“ Уманської міської ради, 
гуртківець станції юних техніків м. Умані; 

ІІІ місце – Нелін Михайло, учень 11 класу Черкаської гімназії № 9  
ім. О. М. Луценка Черкаської міської ради; 

 
Секція науково-технічної творчості та винахідництва: 
 
І місце – Кульчицький Віталій, учень 11 класу Черкаської гімназії № 31 

Черкаської міської ради, гуртківець комунального закладу 
„Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми  
Черкаської обласної ради“; 

ІІ місце – Царук Владислав, учень Христинівської спеціалізованої школи  
11 класу І-ІІІ ступенів № 1 імені О. Є. Корнійчука Христинівської 
міської ради; 

ІІ місце – Пухир Вікторія, учениця 8 класу комунального закладу 
„Косарський ліцей Кам’янської міської ради Черкаської області“; 

ІІ місце – Мензюк Владислав, учень 11 класу Ватутінської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 1 Ватутінської міської ради, гуртківець 
комунального закладу позашкільної освіти „Ватутінська станція 
юних техніків“ Ватутінської міської ради; 

ІІІ місце – Попов Іван, учень 9 класу Кам’янської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням 
окремих предметів Кам’янської міської  ради; 

ІІІ місце – Свиридюк Вадим, учень 10 класу навчально-виховного комплексу  
„Уманська міська гімназія – школа естетичного виховання“ 
Уманської міської ради, гуртківець станції юних техніків м. Умані;  

  
Секція технологічних процесів та перспективних технологій: 
 
ІІ місце – Шевчук Катерина, учениця 11 Уманського навчально-виховного 

комплексу „Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 – колегіум“ 
Уманської міської ради, гуртківець станції юних техніків м. Умані; 

ІІІ місце – Поковба Володимир, учень 10 класу класу Корсунь-Шевченківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Корсунь-
Шевченківської міської ради; 

 
Секція екологічно безпечних технологій та ресурсозбереження: 
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ІІ місце – Запливаний Данііл, учень 10 класу навчально-виховного комплексу 
„Уманська міська гімназія – школа естетичного виховання“ 
Уманської міської ради, гуртківець станції юних техніків м. Умані; 

ІІ місце – Марієнко Андрій, учениця 10 класу Кам’янської загальноосвітньої 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням 
окремих предметів Кам’янської міської  ради; 

Секція матеріалознавства: 
 
І місце – Селянко Дарина, учениця 10 класу Корсунь-Шевченківського ліцею 

Корсунь-Шевченківської міської ради; 
ІІ місце – Ткаченко Артем, учень 11 класу Уманської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 4 Уманської міської ради, гуртківець станції 
юних техніків м. Умані; 

ІІ місце – Кукла Катерина, учениця 11 класу Корсунь-Шевченківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Корсунь-
Шевченківської міської ради; 

 
Секція авіа- та ракетобудування, машинобудування і робототехніки: 
 
І місце – Груша Владислав, учень 9 класу Комунального опорного закладу 

„Лисянський навчально-виховний комплекс „Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 1 – гімназія – дошкільний навчальний 
заклад“ Лисянської селищної ради»; 

ІІ місце – Федотов Ярослав, учень 11 класу Корсунь-Шевченківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Корсунь-
Шевченківської міської ради. 

 
 
 
В.о. директора КЗ „Черкаський 
обласний центр роботи з 
обдарованими дітьми Черкаської 
обласної ради“     Людмила ДАВИДЕНКО 
 


