
 Вітаємо! 
Переможців ІІІ (державного) етапу  

Всеукраїнського конкурсу-захисту  
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН  

 

відділення комп’ютерних наук  
(05.04 - 04.08.2011 р., м. Київ) 

 
 

 
 
Мінаєва Бориса –  
учня 11 класу Запорізького  
багатопрофільного ліцею  
«Перспектива»,  
гуртківця МАН Центру “Грані”, 
І місце на секції  
«Мультимедійні системи,  
навчальні та ігрові програми», 

 
 

 
 
 
 

Морозову Ольгу –  
ученицю10 класу  
Запорізького ліцею № 105,  
гуртківця МАН Центру “Грані”, 
ІІІ місце на секції  
«Інформаційні системи, бази  
даних та системи штучного  
інтелекту», 

 
 

 
 

та їх наукових керівників 
Марфенка С.Г. і Добровольську І.В.,  
керівників гуртків Центру «Грані» 



 Вітаємо! 
 

Переможців ІІІ (державного) етапу  
Всеукраїнського конкурсу-захисту  

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН  
 

 (відділення економіки, 01.04 - 04.04.2011 р., м. Київ) 
 
 
 

 
 

Поповича Євгенія –  
учня 11 класу  
Запорізької гімназії № 6,  

ІІІ місце на секції  
«Економічна теорія та історія  
економічної думки», 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Трояна Єгора –  
учня11 класу Запорізького  
багатопрофільного ліцею  
«Перспектива»,  

ІІІ місце на секції  
«Фінанси,грошовий обіг та  
кредит», 

 
 
 
 
 

 
та їх наукового керівника 

Лисенко Наталію Віталіївну 



 Вітаємо! 
Переможців ІІІ (державного) етапу  

Всеукраїнського конкурсу-захисту  
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН  

 

 (відділення математики, 01.04 - 04.04.2011 р., м. Київ) 
 
 

 
 
 

Горошко Тетяну –  
ученицю 11 класу Запорізького  
технічного ліцею,  
гуртківця МАН Центру “Грані”, 
ІІІ місце на секції  
«Прикладна математики», 

 
 
 
 

 
 

 
 

Громова Ігора –  
учня11 класу Запорізького  
технічного ліцею,  
гуртківця МАН Центру “Грані”, 
ІІІ місце на секції  
«Математичне моделювання», 

 
 
 
 

 
та їх наукових керівників 

Добровольську І.В., Білоус С.Ю. і Білоус В.М.,  
керівників гуртків Центру «Грані» 



 Вітаємо! 
     Переможців ІІІ (державного) етапу  

Всеукраїнського конкурсу-захисту  
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН  
 (відділення фізики, 01.04 - 04.04.2011 р., м. Київ) 

 
 
 

Редька Ігоря –  
учня11 класу Запорізького  
технічного ліцею,  
гуртківця МАН Центру “Грані”, 
ІІ місце на секції  
«Теоретична фізика», 

 
 
 
 
 

Лутая Романа –  
учня9 класу Запорізької  
гімназії № 6,  
гуртківця МАН Центру “Грані”, 
ІІ місце на секції  
«Експериментальна фізика», 

 
 
 

 
 

Клименка Олександра –  
учня11 класу Запорізького  
технічного ліцею,  
гуртківця МАН Центру “Грані”, 
ІІІ місце на секції  
«Аерофізика і космічні  
дослідження», 

 
 
 

та їх наукових керівників 
Білоус С.Ю., Мінаєва Ю.П. і Кенєву І.П.,  

керівників гуртків Центру «Грані» 



  Вітаємо! 
Переможців ІІІ (державного) етапу  
Всеукраїнського конкурсу-захисту  

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН  
 (відділення технічних наук, 28.03 - 31.03.2011 р., м. Київ) 

 

 
 

Аббасова Тимура – учня 10 класу Запорізького технічного ліцею, 
гуртківця МАН Центру “Грані”, 

 І місце на секції «Науково-технічна 
творчість та винахідництво», 

 

Светлову Олену – ученицю 10 класу Запорізького технічного 
ліцею, гуртківця МАН Центру “Грані”, 

 І місце на секції «Інформаційно-
телекомунікаційні системи та технології», 

 

Тричева Андрія – учня 9 класу Василівської гімназії «Сузір’я», 
гуртківця МАН Центру “Грані”, 

 ІІІ місце на секції «Технологічні процеси та 
перспективні технології», 

 

Котова Дениса – учня 9 класу Василівської гімназії «Сузір’я», 
гуртківця МАН Центру “Грані”, 

 ІІІ місце на секції «Машинобудування та 
робототехніка», 

 

Сельоткіна Владислава – учня10 класу Мелітопольської 

гімназії № 10, ІІІ місце на секції 
«Електроніка та приладобудування», 

 

та їх наукових керівників 
Білоус С.Ю., Добровольську І.В., Андрєєва А.М.  

(керівників гуртків Центру «Грані»)  
і Жаркова В.Я. (керівника гуртка Мелітопольської МАН) 
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