МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР «МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ»

НАКАЗ
10.02.2020

м.Київ

№ 31

Про підсумки проведення
Всеукраїнського відкритого інтерактивного
конкурсу «МАН-Юніор Ерудит»

На виконання пункту 44 Плану всеукраїнських і міжнародних організаційномасових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за основними напрямами
позашкільної освіти)», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
від 21.11.2018 № 1292, Національним центром «Мала академія наук України» було
проведено 2019 року Всеукраїнський відкритий інтерактивний конкурс «МАН-Юніор
Ерудит» (далі - Конкурс).
Конкурс проводився у формі тестових завдань за номінаціями: «Історик-Юніор»,
«Астроном-Юніор», «Еколог-Юніор», «Технік-Юніор».
Метою заходу є поглиблене вивчення фізико-математичних, технічних і
природничих дисциплін та залучення до науково-дослідницької діяльності учнів 511 класів закладів загальної середньої освіти.
До участі у Конкурсі долучилися 10 136 учнів з 22 областей України.
Кількість координаційних центрів на місцях зменшилась до 360 проти 423 у
минулому році.
Розподіл учасників конкурсу по всіх вікових групах:
5 клас - 652 учні, 6 клас - 1080 учнів, 7 клас - 1579 учнів, 8 клас - 1736 учнів,
9 клас - 1804 учні, 10 клас -1 6 1 0 учнів, 11 клас - 1675 учнів.
Найбільша кількість учасників конкурсу в усіх номінаціях розподілена між
областями:
~ Запорізька область - 2139 учнів;
- Харківська область - 1520 учнів;
- Донецька область - 964 учні;
- Хмельницька область - 902 учні.
Слід зазначити, що у Конкурсі не взяли участь Львівська та Тернопільська області.
Розподіл учасників за областями України та номінаціями Конкурсу представлено в
додатку 1.

Учасники конкурсу загалом за чотирма номінаціями показали наступні результати:
Номінації

Відмінний результат

Добрий результат

Учасники

Астроном-Юніор

546

596

504

Еколог-Юніор

1135

840

759

Історик-Юніор

1759

1230

1085

Технік-Юніор

851

456

375

4291

3122

2723

Разом:

Результати проведення Конкурсу в номінації «Астроном-Юніор»:
Місць проведення: 98; учасників конкурсу: 1646 учнів.
Кількість областей, з яких надійшли заявки: 18.
Найбільша кількість учасників конкурсу за областями:
- Запорізька область - 234 учні;
- Кіровоградська область - 204 учні;
- Хмельницька область - 181 учень.
Розподіл учасників конкурсу «Астроном-Юніор» за віком
і

Клас
Кількість учнів

5
59

6

7

8

9

10

11

88

254

233

212

335

465

Результати проведення Конкурсу в номінації «Еколог-Юніор»:
Місць проведення: 162; учасників конкурсу: 2734 учні.
Кількість областей, з яких надійшли заявки: 18.
Найбільша кількість учасників конкурсу за областями:
- Донецька область - 504 учні;
- Запорізька область - 472 учні;
- Харківська область - 433 учні;
- Одеська область - 248 учнів;
- Сумська область - 211 учнів.
Розподіл учасників конкурсу «Еколог-Юніор» за віком
Клас
Кількість учнів

5

6

7

8

9

10

11

187

371

506

547

457

368

298

Результати проведення Конкурсу в номінації «Історик-Юніор»:
Місць проведення: 199; учасників конкурсу: 4074 учні.
Кількість областей, з яких надійшли заявки: 20.
Найбільша кількість учасників конкурсу за областями:
- Запорізька область - 989 учнів;
- Харківська область - 748 учнів;
- Хмельницька область - 453 учні;
- Дніпропетровська область - 287 учнів;

-

Одеська область - 287 учнів.
Розподіл учасників конкурсу «Історик-Юніор» за віком

Клас
Кількість учнів

5

6

7

8

9

10

11

359

549

573

608

751

626

608

Результати проведення Конкурсу в номінації «Технік-Юніор»:
Місць проведення: 111; учасників конкурсу: 1682 учні.
Кількість областей, з яких надійшли заявки: 19.
Найбільша кількість учасників конкурсу за областями:
- Запорізька область - 444 учні;
- Одеська область - 205 учнів;
- Харківська область - 193 учні;
- Дніпропетровська область - 145 учнів.
Розподіл учасників конкурсу «Технік-Юніор» за віком
Клас

5

6

7

8

9

10

11

Кількість учнів

47

72

246

348

384

281

304

Перевірка бланків відповідей учасників здійснюється у кожній номінації окремо за
допомогою комп’ютерної програми.
і Результати участі у Конкурсі для кожного учасника представлені на сайті
конкурсу: man-junior.org.ua
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити учасників, які набрали понад 75% від максимальної кількості балів,
сертифікатами І ступеня; які набрали понад 50% від максимальної кількості сертифікатами II ступеня; усі інші учні отримують сертифікати учасників.
[2. Відзначити подяками Національного центру «Мала академія наук України»
координаторів за високу результативну роботу з учнівською молоддю та стимулювання її
до дослідницької діяльності (додаток 2).
3. Довести до відома керівників обласних малих академій наук учнівської молоді
про підсумки проведення Всеукраїнського відкритого інтерактивного конкурсу «МАНЮніор Ерудит».
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчальновиховної роботи Пещеріну Т. В.

Директор

Додаток 1
до наказу Національного центру
«Мала академія наук України»
від 10.02.2020 № 31

Розподіл учасників Всеукраїнського відритого інтерактивного конкурсу «МАНЮніор Ерудит» за областями та номінаціями

1.

Вінницька

112

33

44

41

Загальна
кількість
учнів
230

2.

Волинська

23

0

188

8

219

3.

Дніпропетровська

177

194

287

145

803

4.

Донецька

93

504

276

91

964

5.

Закарпатська

5

51

19

28

103

6.

Житомирська

4

34

1

20

59

7.

Запорізька

234

472

989

444

2139

8.

Івано-Франківська

0

0

21

0

21

9.

Київська

60

81

129

97

367

10.

Кіровоградська

204

28

31

ЗО

293

11.

Луганська

0

12

10

0

22

12.

Миколаївська

16

0

73

18

107

13.

Одеська

100

248

287

205

840

14.

Полтавська

73

21

101

69

264

15.

Рівненська

0

24

0

0

24

16.

Сумська

28

211

205

38

482

17.

Харківська

146

433

748

193

1520

18.

Херсонська

125

127

117

47

416

19.

Хмельницька

181

177

453

91

902

20.

Черкаська

33

44

72

34

183

21.

Чернівецька

0

0

0

12

12

22.

Чернігівська

10

10

23

10

53

23.

м.Київ

22

ЗО

0

61

113

1646

2734

4074

1682

10136

№

Область

Всього:

Кількість учасників за номінаціями
Астроном

Еколог

Історик

Технік

Додаток 2
до наказу Національного центру
«Мала академія наук України»
від 10.02.2020 № 31

Список координаторів, які залучили найбільшу кількість учасників до учасні у
Всеукраїнському відритому інтерактивному конкурсі
«МАН-Юніор Ерудит»
Ааааа
Навчальний заклад
№
КерівникРівень
координатор
координ
атора
учитель
фізики
комунального
закладу
Алєксєнцева Любов шкільний
1.
«Темирівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
Миколаївна
Гуляйпільської міської ради Запорізької області;
учитель
біології
комунального
закладу
Андрушко Ася
шкільний
«Запорізька
спеціалізована
школа-інтернат
Леонідівна
ІІ-ПІ ступенів «Козацький ліцей» Запорізької
обласної ради;
3.
Атаманчук Сергій
шкільний - учитель історії Кам’янець-Подільського ліцею
Хмельницької області;
Іванович
4.
Бабій Наталія
шкільний - учитель фізики, астрономії та математики
Малосевастянівської
загальноосвітньої
школи
Михайлівна
І-ІІІ ступенів
Христинівської
районної ради
Черкаської області;
учитель історії Маяківського навчально5.
Бедюх Тетяна
шкільний
виховного комплексу «Заклад загальної середньої
Артемівна
освіти І-ІІІ ступенів - заклад дошкільної освіти»
Маяківської сільської ради Біляївського району
Одеської області;
6.
шкільний - учитель історії та правознавства опорного
Бездітко Г алина
закладу «Чутівська загальноосвітня школа IТерентіївна
III ступенів Чутівської районної ради Полтавської
області»;
7.
шкільний - учитель фізики та математики спеціалізованої
Безперстова
загальноосвітньої
школи
І-ПІ ступенів
№3
Людмила Сергіївна
імені В. О. Нижниченка з поглибленим вивченням
предметів
суспільно-гуманітарного
циклу
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської
області;
8.
Бережна Оксана
шкільний - учитель біології та екології комунального закладу
«Запорізька
спеціалізована
школа-інтернат
Миколаївна
ІІ-ПІ ступенів «Січовий колегіум» Запорізької
обласної ради;
9.
Бєлік Ольга
районний - методист Маньківського районного центру
Миколаївна
дитячої та юнацької творчості Черкаської області;
10. Бєльська Анжеліка
шкільний - учитель історії Харківської гімназії № 82
Сергіївна
Харківської міської ради Харківської області;
шкільний - учитель фізики Дружківської гімназії «Інтелект»
11. Білик Надія
Олександрівна
Дружківської міської ради Донецької області;
12. Білоус Віра
обласний,
керівник
гуртка
комунального
закладу

Михайлівна

шкільний

13.

Бойко Лариса
Григорівна

районний

14.

Бондар Любов
Василівна

шкільний

15.

Бондаренко
Людмила Василівна
Бондарчук Тетяна
Вікторівна

шкільний

17.

Бритікова Г анна
Василівна

шкільний

18.

Буланов Юрій
Іванович

районний

19.

Буланова Тетяна
Юріївна

шкільний

20.

Буряк Юрій
Володимирович

шкільний

21.

Вагіль Надія
Іванівна

шкільний

22.

Васецька Тетяна
Олександрівна

шкільний

23.

Венгер Оксана
Михайлівна
Верба Михайло
Миколайович

шкільний

25.

Віникова Олена
Аііполінаріївна

шкільний

26.

Волощинський
В'ячеслав
Анатолійович
Ворончук Любов
Ігорівна

шкільний

16.

24.

27.

шкільний

шкільний

шкільний

«Запорізький центр науково-технічної творчості
учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної
ради;
- методист районного методичного кабінету
відділу освіти, молоді та спорту Згурівської
районної державної адміністрації Київської області;
учитель
Усівського
навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІЇЇ ступенів дитячий садок» Згурівської районної ради
Київської області;
~ учитель фізики Харківської гімназії № 14
Харківської міської ради Харківської області;
- учитель фізики Криворізького ЦентральноМіського ліцею Криворізької міської ради
Дніпропетровської області;
- учитель географії Дружківської загальноосвітньої
школи І-ІП ступенів № 1 Дружківської міської ради
Донецької області;
- методист комунального закладу «Зачепилівський
будинок
дитячої
та
юнацької
творчості»
Харківської області;
учитель
історії
комунального
закладу
«Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 74 Харківської міської ради Харківської
області»;
- учитель фізики та астрономії Кіровоградського
обласного
навчально-виховного
комплексу
(гімназія-інтернат
школа
мистецтв),
м. Кропивницький Кіровоградської області;
- учитель фізики та астрономії Новотроянівського
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня
школа П П ступенів - ліцей - дошкільний
навчальний заклад» Болградської районної ради
Одеської області;
- методист, учитель історії Запорізького навчальновиховного комплексу «Запорізька Січ» військовоспортивного профілю Запорізької міської ради
Запорізької області;
- учитель фізики та астрономії ліцею «Наукова
зміна» м. Києва;
- учитель фізики Одеської загальноосвітньої школи
№ 15 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської
області;
учитель біології загальноосвітньої школи
МИ ступенів Хе 6 Дружківської міської ради
Донецької області;
- учитель фізики та астрономії Грушківського
ліцею Староушицької селищної ради Кам’янецьПодільського району Хмельницької області;
- учитель біології, екології, географії Черняхівської
гімназії Житомирської області;

28.

Воскобойнікова
Людмила
Вікторівна

29.

Ганошенко Сергій
Анатолійович

ЗО.

Г ерасимець Наталія
Андріївна
ГіЬ Г анна
Григорівна

31.

32.

Глубенок Світлана
Валентинівна

33.

Гнатик Тетяна
Г еннадіївна

34.

Головня Людмила
Андріївна

35.

Гонтаренко Наталя
Володимирівна

36.

Гончарова Тетяна
Олександрівна

37.

Грачова Наталія
Василівна

38.

Даньо Людмила
Павлівна

39.

Демченко Світлана
Володимирівна

40.

Добрознай Інна
Станіславівна

41.

Дбренська Наталія
Айтонівна

42.

Дудуш Іван
Іванович

шкільний

- учитель хімії Одеського навчально-виховного
комплексу № 49
«Спеціалізована школа
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Одеської
міської ради Одеської області;
шкільний - заступник директора з освітньої діяльності
Запорізького ліцею № 105 Запорізької міської ради
Запорізької області;
районний - методист Методично-консалтингового Центру
Маріупольської міської ради Донецької області;
шкільний - учитель біології
Олексієво-Дружківського
навчально-виховного комплексу «загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок № 14»
Дружківської міської ради Донецької області;
шкільний - учитель фізики та астрономії Криворізького
Покровського ліцею Криворізької міської ради
Дніпропетровської області;
шкільний - учитель біології та основ здоров’я Приморської
філії опорного закладу - Скадовський навчальновиховний
комплекс
«Академічна
гімназія»
Скадовської районної ради Херсонської області
Скадовського освітнього округу;
районний - методист міського методичного кабінету відділу
освіти Очаківської міської ради Миколаївської
області;
шкільний
учитель фізики та астрономії Одеської
загальноосвітньої школи
№ 15 І-ІІІ ступенів
Одеської міської ради Одеської області;
шкільний - учитель хімії комунального неприбуткового
закладу
освіти
Ізмаїльської
міської
ради
«Український ліцей з поглибленим вивченням
іноземних мов імені Т. Г. Шевченка» Одеської
області;
шкільний - учитель біології Дружківської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 7 Дружківської міської ради
Донецької області;
районний, - учитель фізики Одеського навчально-виховного
шкільний комплексу «Морський ліцей - загальноосвітня
школа № 24 І-ІІІ ступенів» Одеської області;
шкільний - учитель хімії та біології комунальної установи
Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24
Сумської області;
шкільний - учитель географії та біології комунального
закладу
«Гуляйпільська
спеціалізована
загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів»
Гуляйпільської міської ради Запорізької області;
шкільний - учитель фізики та астрономії комунального
закладу «Запорізька спеціалізована школа-інтернат
ІІ-ПІ ступенів «Січовий колегіум» Запорізької
обласної ради;
районний, - методист суспільствознавчих дисциплін та по
шкільний роботі з обдарованими учнями
комунальної

43.

Єгембердінова
Оксана Олексіївна

44.

Єрмак Наталя
Миколаївна

45.

Єрмоленко Наталя
Юріївна

46.

Єсаков Юрій
Юрійович

47.

Зайцева Людмила
Григорівна

48.

Іванченко Олена
Анатоліївна

49.

Ігнатишин Василь
Васильович

50.

Кабакова Олена
Василівна

51.

Капоріна Ольга
Агідріївна

52.

Катеренюк Галина
Айатоліївна
Клочай Оксана
Олександрівна

53.

установи «Саратський районний методичний
кабінет з питань освіти» Саратської районної ради
Одеської області;
шкільний
учитель історії та художньої культури
Енергодарської
багатопрофільної
гімназії
«Гармонія»
Енергодарської
міської
ради
Запорізької області;
шкільний
учитель історії
комунального закладу
«Миколаївська
загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів»
Миколаївської сільської ради
Петропавлівського
району
Дніпропетровської
області;
обласний - заступник директора з методичної роботи,
завідувач
організаційно-методичного
відділу
комунального закладу «Харківська обласна Мала
академія наук Харківської обласної ради»;
шкільний - учитель історії Кіровської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Токмацької районної ради
Запорізької області;
шкільний - заступник директора з навчально-виховної
роботи навчально-виховного комплексу «Заклад
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів - заклад
дошкільної освіти» Маяківської сільської ради
Біляївського району Одеської області;
шкільний - учитель історії та правознавства Люботинської
загальноосвітньої
школи
І-ІІІ ступенів і № 4
Люботинської міської ради Харківської області;
шкільний, - учитель фізики та астрономії Виноградівської
районний загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 та
Вилоцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 2 Виноградівської районної ради Закарпатської
області, керівник гуртків малої академії наук,
методист Виноградівського районного центру
позашкільної роботи з дітьми, кандидат фізикоматематичних наук;
шкільний - учитель фізики Енергодарського навчальновиховного комплексу № 5, керівник гуртка
«Астрономія» позашкільного навчального закладу
«Енергодарська мала академія наук учнівської
молоді» Енергодарської міської ради Запорізької
області;
шкільний - учитель фізики спеціалізованої загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 3 імені В. 0 . Нижниченка з
поглибленим вивченням предметів суспільногуманітарного циклу Горішньоплавнівської міської
ради Полтавської області;
шкільний - учитель географії загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів смт. Сатанів Хмельницької області
шкільний
учитель Староостропільського
навчальновиховного
об’єднання
«Дошкільний
заклад,
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, гімназія»

54.

55.
56.

Коваленко
Валентина
Григорівна
Козуб Наталія
Марківна
Козяр Олександр
Іванович

шкільний

районний
шкільний

57.

Ко колова Олена
Д* [итріївна

шкільний

58.

Ко марницька Ольга
Ва силівна
Ко ндратенко
Ан астасія Ігорівна

шкільний

59.

районний

60.

Ко ндрацька Олена
Га] филівна

шкільний

61.

Ко ноніхіна Ірина
Іва нівна

шкільний

62.

Ко рінець Валентин

шкільний

д* [ИТрОВИЧ
63.

Ко ряк Роман
Іва нович
Кравченко Роман
Іванович
Кр алько Яна
М і іколаївна

шкільний

66.

Кр онгауз Владислав
Ол ександрович

шкільний

67.

Ку дряшова Олена
Ан атоліївна

шкільний

68.

Ку лініч Лариса
Ан атоліївна

шкільний

69.

Куценко Михайло

шкільний

64.
65.

шкільний
шкільний

Старокостянтинівської
районної
ради
Хмельницької області;
- учитель фізики Мелітопольського навчальновиховного комплексу № 16 Мелітопольської
міської ради Запорізької області;
- методист Херсонського Центру дитячої та
юнацької творчості Херсонської міської ради;
учитель
фізики
Златопільської
гімназії
м. Новомиргорода Новомиргородської районної
ради Кіровоградської області;
- учитель фізики та астрономії загальноосвітньої
школи № 8 І-ІІІ ступенів міста Ізмаїл Одеської
області;
- учитель фізики Херсонської гімназії № 1
Херсонської міської ради Херсонської області;
завідувач
дослідницько-експериментальним
відділом
комунального
закладу
«Центр
позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради
Запорізької області;
учитель
фізики
комунального
закладу
«Запорізька спеціалізована школа-інтернат IIIII ступенів «Козацький ліцей» Запорізької обласної
ради;
- учитель фізики та астрономії комунального
закладу
«Навчально-виховний
комплекс
«Якимівська гімназія» Якимівської селищної ради
Якимівського району Запорізької області»;
учитель
географії
Білоцерківської
загальноосвітньої школи І-Ш ступенів КомишЗорянської селищної ради Більмацького району
Запорізької області;
- викладач Остерського коледжу будівництва та
дизайну Чернігівської області;
- учитель історії Харківського ліцею № 141
Харківської міської ради Харківської області;
- учитель фізики та математики комунального
закладу освіти «Покровська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 2» Покровської селищної ради
Дніпропетровської області;
учитель
історії
комунального
закладу
«Харківська спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів
№ 3 Харківської міської ради Харківської області»;
- учитель фізики Одеської спеціалізованої школи
№ 10 І-ІІІ ступенів імені льотчиків-космонавтів
Г. Т. Добровольського та Г. С. Шоніна Одеської
міської ради Одеської області;
- учитель математики комунального закладу освіти
«Дніпропетровська
загальноосвітня
санаторна
школа-інтернат
№4
І-ІП ступенів»
Дніпропетровської обласної ради»;
- учитель фізики Харківської загальноосвітньої

Євгенійович
70.

ганська Алла
игорівна
І
І

71.

Кучеренко Наталія
Мііколаївна

72.

Лє оноваІнна

73.

МІїхайлівна
Лі| марь Наталія
см ексіївна

74.

Л е сенко Ірина

Се ргіївна
75.

Л е твиненко Неля

М іїхайлівна
76.

Л е твінов Юрій
Фсдорович

77.

Л е товченко Ольга

Оі ександрівна
78.
79.

Мг ізій Світлана
Мі іколаївна
М і ізнюк Василина
Мі гколаївна

80.

М і ірахіна Алла
Іва нівна

81.

Мі ірцих Світлана
Ва лшівна

82.

М с ірченко

Тетяна

Ва іеріївна
83.

Мсзднікова
Лк:дмила Петрівна

84.

Мсїльник Вікторія
ВіїІторівна

школи І-ПІ ступенів № 54 Харківської міської ради
Харківської області;
шкільний - учитель фізики та астрономії комунального
закладу
«Навчально-виховний
комплекс:
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія
№ 30 ім. Тараса Шевченка Вінницької міської
ради» Вінницької області;
районний - заступник директора позашкільного навчального
закладу «Енергодарська мала академія наук
учнівської молоді» Енергодарської міської ради
Запорізької області;
шкільний - учитель фізики Харківської гімназії № 14
Харківської міської ради Харківської області;
обласний - завідувач відділу науково-дослідницької роботи з
обдарованою молоддю «Мала академія наук»
Хмельницького
обласного
центру
науковотехнічної творчості учнівської молоді;
шкільний
учитель
біології комунального
закладу
«Малинівський ліцей № 2» Малинівської селищної
ради Чугуївського району Харківської області;
обласний,
методист
відділу
дослідницькорайонний експериментальної
діяльності
комунального
закладу «Харківська обласна Мала академія наук»;
шкільний - учитель історії Дружківської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 7 Дружківської міської
ради Донецької області;
районний
методист Охтирського
міського
центру
позашкільної освіти - малої академії наук
учнівської молоді Сумської області;
районний - методист методичного кабінету відділу освіти
Люботинської міської ради Харківської області;
шкільний - учитель історії Кіровської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Токмацької районної ради
Запорізької області;
шкільний - учитель фізики Шевченківської загальноосвітньої
школи
І-ІІІ
ступенів
Великоновосілківської
районної ради Донецької області;
шкільний - учитель історії та права комунального закладу
«Запорізька
спеціалізована
школа-інтернат
ІІ-ІИ ступенів «Січовий колегіум» Запорізької
обласної ради;
шкільний - учитель історії та правознавства Запорізького
колегіуму «Елінт» Запорізької міської ради
Запорізької області;
районний - заступник директора з навчально-методичної
роботи Красноградського районного центру дитячої
та юнацької творчості Харківської області;
районний - учитель біології Дружківської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 17 та філії Дружківської
ШКІЛЬНИЙ
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17 Навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня

85.

м}<їщишена Ганна
м і іколаївна

районний

86.

МІікитєнко Марія
Ст епанівна

шкільний

87.

м іргородська
Оі хана Миколаївна

шкільний

88.

м іронюк Наталія
Ві галіївна
м щенко Олена
0 1[ександрівна

обласний

89.

шкільний

90.

м<)рмиль
Вс лодимир
Гр игорович

шкільний

91.

М( >розова Наталя
Мі іколаївна

шкільний

92.

М( >стєпан Наталія
Мі іколаївна

шкільний

93.

Не рівна Валентина
Ал ьбертівна
Не женко Світлана
Ва неріївна

шкільний

ОлІьховий Сергій
Акідрійович
0 \ іельченко Наталя
Ва :илівна

шкільний

94.

95.
96.

97.

98.

Па;влушенко
Катерина
Валеріївна
Палченко Лариса
М(’числавівна

шкільний

шкільний

шкільний

шкільний

школа І-ІІ ступенів - дитячий садок» № 4
Дружківської міської ради Донецької області;
- директор позашкільного навчального закладу
Конотопської міської малої академії наук
учнівської молоді Конотопської міської ради
Сумської області;
- учитель фізики Енергодарської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 7. керівник гуртка
«Математика» позашкільного навчального закладу
«Енергодарська мала академія наук учнівської
молоді» Енергодарської міської ради Запорізької
області;
учитель історії Маяківського навчальновиховного комплексу «Заклад загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів - заклад дошкільної освіти»
Маяківської сільської ради Біляївського району
Одеської області;
- методист комунальної установи «Волинська
обласна Мала академія наук»;
- учитель фізики та астрономії Клавдіївської
загальноосвітньої
школи
І-ІІІ ступенів
імені Олександра Рибалка Київської області;
- учитель фізики, астрономії та географії
Чернігівської
загальноосвітньої
школи
IIII ступенів
Чернігівської
селищної : ради
Чернігівського району Запорізької області;
- учитель фізики Одеського навчально-виховного
комплексу «Морський ліцей - загальноосвітня
школа № 24 І-ІІІ ступенів» Одеської області; ;
- заступник директора з навчально-виховної
роботи Криворізького Центрально-Міського ліцею
Криворізької міської ради Дніпропетровської
області;
- учитель біології Дружківської гімназії «Інтелект»
Дружківської міської ради Донецької області;
- учитель біології Одеського навчально-виховного
комплексу № 49
«Спеціалізована школа загальноосвітня школа І-ІИ ступенів» Одеської
міської ради Одеської області;
- учитель історії комунального закладу «Луцький
ліцей Луцької міської ради Волинської області»;
- учитель історії Мелітопольського навчальновиховного комплексу № 16 Мелітопольської
міської ради Запорізької області;
- викладач історії професійно-технічного училища
№ 26 м. Кременчука Полтавської області;
учитель
історії
комунального
закладу
«Миколаївська
загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів»
Миколаївської сільської ; ради
Петропавлівського
району
Дніпропетровської

99.

і
П іутова Алла
Ле онідівна

100. П ітренко Ірина
О] іександрівна

101. П( :трушина Наталія
м дхайлівна

102. Пі товарова Любов
М: іколаївна

103. Пі длубна Тетяна
Те мофіївна
104. П<►ляк Оксана
Ш трівна
105. Пс •стяк Лілія
Ва силівна
106. Ра зенкова Ліна
Ол ександрівна
107. Ре шиченко Тетяна
Мі іколаївна

108. Ре ута Світлана
Ол ексіївна

109. РІ2 [кокаша Світлана
Мііколаївна

110. Ря бченко Анжела
Во лодимирівна

111. Св єтушак Тетяна
Ол[ексіївна

області;
шкільний - учитель фізики Дружбівського навчальновиховного комплексу: загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад
Дружбівської міської ради Ямпільського району
Сумської області;
шкільний, - учитель фізики комунального закладу «Обласна
районний спеціалізована
школа-інтернат
ІІ-ІІІ ступенів
«Обдарованість» Харківської обласної ради»,
керівник гуртка «Астрономія» комунального
закладу «Харківська обласна Мала академія наук»
Харківської обласної ради;
шкільний - учитель історії комунального закладу освіти
«Середня
загальноосвітня
школа
№ 31»
Дніпровської міської ради Дніпропетровської
області;
шкільний - учитель біології та хімії Письмечівського закладу
загальної
середньої
освіти
І-ІІ ступенів
Солонянської районної ради Дніпропетровської
області;
шкільний - учитель фізики Медвеже-Вушківської середньої
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вінницької
області;
шкільний
завідувач навчально-методичного кабінету,
викладач спецдисциплін Остерського коледжу
будівництва та дизайну Чернігівської області;
районний - завідувач відділу станції юних техніків м. Ізмаїл
Одеської області;
шкільний - учитель фізики Запорізької гімназії № 93
Запорізької міської ради Запорізької області;
шкільний - учитель географії опорного навчального закладу
Приазовська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів
«Азимут» Приазовської селищної ради Запорізької
області;
шкільний - учитель хімії комунального закладу освіти
«Середня
загальноосвітня
школа
№ 51»
Дніпровської міської ради
Дніпропетровської
області;
шкільний - заступник директора з навчально-виховної
роботи, учитель історії комунального закладу
«Богодухівська
загальноосвітня
школа
IIII ступенів № 2» Богодухівської районної ради
Харківської області;
шкільний - учитель філії Дружківської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 17 Дружківської міської
ради Донецької області - Навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів дитячий садок» № 4 Дружківської міської ради
Донецької області;
шкільний - учитель історії Дружківської загальноосвітньої
школи І-ІП ступенів № 7 Дружківської міської ради

112.

мерфельд Олена
м | яколаївна

шкільний

113. Се реда Олексій
Бс рисович

шкільний

114. С*[тнік Олег
»лодимирович
В1

шкільний

115. Сі :ібіцька Наталія
Сі епанівна

шкільний

116. Сі [ивченко Наталія
Ве длавівна

шкільний

117. Сс►болєва Ніна
Пеггрівна

шкільний

118. Сс ►кол Олександр
Се ргійович

шкільний

119. Сс колова Г анна
1в<інівна

шкільний

120. Та расова Оксана
Вс лодимирівна

шкільний

121. Тк аленко Оксана
Ю ріївна
122. Тр егуб Вікторія
Ю ріївна

шкільний

123. Тр ьохбратська
Мг ірія Сергіївна
124. Ту рятко Ганна
Ва силівна

шкільний

125. Хг рчук Лариса
Па влівна

шкільний

шкільний

шкільний

Донецької області;
- учитель фізики Херсонської загальноосвітньої
школи ГІН ступенів № 32 Херсонської міської ради
Херсонської області;
- учитель історії Харківської загальноосвітньої
школи ГІН ступенів № 56 Харківської міської ради
Харківської області;
учитель
фізики
комунального
закладу
«Запорізька спеціалізована школа-інтернат IIIII ступенів «Козацький ліцей» Запорізької обласної
ради;
- учитель історії Нововолинської загальноосвітньої
школи І-Ш ступенів № 7 Нововолинської міської
ради Волинської області;
- учитель історії Конотопської загальноосвітньої
школи І-ПІ ступенів № 14 Конотопської міської
ради Сумської області;
- учитель фізики та астрономії Світлодарського
навчально-виховного
комплексу
«Дошкільний
навчальний заклад — загальноосвітня школа
І ступеня - гімназія» Бахмутської районної ради
Донецької області;
- учитель історії та правознавства опорного
закладу Скадовський
навчально-виховний
комплекс «Академічна гімназія» Скадовської
районної ради Херсонської області Скадовського
освітнього округу;
- учитель суспільних дисциплін Черкаської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Черкаської
селищної ради Слов’янського району Донецької
області;
- учитель Баговицького ліцею (зі структурними
підрозділами «гімназія» та «початкова школа»)
Хмельницької області;
- учитель історії Харківської гімназії № 82
Харківської міської ради Харківської області;
- учитель біології та екології
Конотопської
загальноосвітньої
школи
І-ІІІ ступенів
№5
Конотопської міської ради Сумської області;
- учитель фізики Васильківської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 6 Київської області;
- учитель математики Одеського навчальновиховного
комплексу
«Морський
ліцей
загальноосвітня
школа
№ 24
І-ІІІ ступенів»
Одеської області;
- учитель біології Наталинського навчальновиховного комплексу (заклад загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів — заклад дошкільної освіти)
Наталинської сільської ради Красноградського
району Харківської області, керівник гуртка
Красноградського районного центру дитячої та

126. Х е жня Ірина
М ііколаївна

районний

127. XIV[ельовська Жанна
ІВ£ .нівна

шкільний

128. Че рнова Наталія
Мі іколаївна
129. Че знявська
Лн >дмила
Мі іколаївна

районний

130. Чи ж Віолетта
Се згіївна

шкільний

131. Ш] уманська
Лк >дмила
Ан атоліївна
132. Ші шгун Людмила
Іва нівна

шкільний

шкільний

шкільний

133. Як овлева Валентина шкільний
Іва нівна
134. Ям нікова Ірина
В а теріївна

шкільний

135. Яр зшенко Олена
Дм итрівна

шкільний

юнацької творчості Красноградської районної ради;
- методист відділу освіти, молоді та спорту
Пологівської районної державної адміністрації
Запорізької області;
учитель
фізики
та
астрономії
Старокостянтинівського
навчально-виховного
комплексу «Спеціалізована школа І ступеня,
гімназія» Старокостянтинівської міської ради
Хмельницької області імені Героя України Сергія
Михайловича Бондарчука;
- методист управління освіти, молоді та спорту
Лозівської міської ради Харківської області;
- учитель фізики, астрономії та природознавства
Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів
№ 54 з поглибленим вивченням іспанської та інших
іноземних
мов
Херсонської
міської
ради
Херсонської області;
- учитель історії та правознавства Енергодарського
навчально-виховного
комплексу
№1
Енергодарської міської ради Запорізької області;
- учитель фізики і астрономії комунального
закладу
«Маріупольський
технічний
ліцей»
Маріупольської міської ради Донецької області»;
- учитель біології Енергодарської багатопрофільної
гімназії «Гармонія», керівник гуртка позашкільного
навчального закладу «Енергодарська мала академія
наук учнівської молоді» Енергодарської міської
ради Запорізької області;
- учитель біології Дружківської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 9 Дружківської міської ради
Донецької області;
- учитель фізики та астрономії комунального
закладу «Середня загальноосвітня школа № 44»
Кам’янської міської ради Дніпропетровської
області;
- учитель біології та екології Балаклійської
загальноосвітньої
школи
І-ІІІ ступенів
№1
імені 0 . А. Тризни Балаклійської районної ради
Харківської області.

