
Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«12» лютого  2015 р. № 7

Про підсумки проведення очного етапу                                                                            
Всеукраїнського конкурсу винахідницьких 
і раціоналізаторських  проектів 
еколого-натуралістичного напряму
 у 2015 році 

Відповідно до наказів  Міністерства  освіти  і  науки України від  14.08.2014 № 936
«Про  затвердження  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-масових
заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2014-2015 навчальний рік за основними
напрямками  позашкільної  освіти»  та  від  03.10.2012  №  1068  «Про  затвердження
Положення  про  Всеукраїнський  конкурс  винахідницьких  і  раціоналізаторських
проектів  еколого-натуралістичного  напряму»,  зареєстрованого  у  Міністерстві
юстиції  України  18.10.2012  за  №  1748/22060,   та  з  метою  всебічної  підтримки
обдарованої молоді, сприяння модернізації змісту науково-дослідницької, пошукової,
експериментальної  та  практичної  діяльності  молоді,  Національним  еколого-
натуралістичним  центром  учнівської  молоді  спільно  з  Державною  службою
інтелектуальної  власності  України,  Українським центром інноватики та  патентно-
інформаційних  послуг,  Національною  академією  наук  України,  Українським
інститутом промислової  власності   з  10 до 12 лютого 2015 року був проведений
щорічний Всеукраїнський конкурс винахідницьких і  раціоналізаторських  проектів
еколого-натуралістичного напряму.
    Учасниками очного етапу конкурсу стали 62 представників з 15 регіонів України
та м. Києва.  За результатами конкурсу  

                                                             НАКАЗУЮ:

І.  Надати диплом Національного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  переможцям  та  призерам
Всеукраїнського  конкурсу  винахідницьких  та  раціоналізаторських  проектів
еколого-натуралістичного напряму:

За І місце:

Секція «Біологія та хімія»:
1. Духаніній Маргариті Анатоліївні вихованці еколого-натуралістичного відділу

КЗ “Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості”.
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Тема  роботи:  “Профілактика  шкідливих  звичок  коня  на  основі  умовних  та
безумовних рефлексів”
2.  Бундзяк  Ользі  Петрівні  учениці   4  (8)  класу  Городенківської  гімназії  ім.  А.
Крушельницького Івано-Франківської області;
Загаруку Михайлу Богдановичу учню  4 (8)  класу Городенківської  гімназії  ім.  А.
Крушельницького Івано-Франківської області.
Тема роботи:“Екологія соколиних птахів середньої течії Дністра”
Секція «Сільськогосподарське дослідництво та винахідництво»:
1.Медусі  Ганні  Віталіївні  учениці  9  класу  Олександрівської  ЗОШ  м.  Іллічівська
Одеської області
Тема роботи: “Мікробіота пухлинних тканин винограду та її вплив на основні лісові
культури”
Секція «Медицина та охорона здоров'я, психологія»:

1. Столяренку Вахідуллі Наімуллайовичу учню 11-В класу Одеського 
навчально-виховного комплексу № 49, вихованцю наукового гуртка при 
ОНМедУ “Юний медик”

Тема роботи:  “Використання рефлюкс-анкети з  метою контролю патологічного
гастроезофагіального рефлюкса у дітей віком до одного року”
Секція «  Фізика, інженерні науки, комп'ютерні науки та штучний інтелект  »:

1. Гордієнку Олексію Михайловичуучню Одеського навчально-виховного 
комплексу № 49 «Спеціалізована школа — загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів» Одеської міської ради Одеської області

Тема роботи: “Цифро-аналогові перетворювачі нового покоління”
Секція «  Ресурси енергозбереження та науки про Землю  »:

1. Толстікову Володимиру Олександровичу учню Одеської загальноосвітньої 
школи №55, вихованцю Одеського ЦДЮТ “Еврика”

Тема роботи: “Інвестиційний потенціал розвитку туризму в басейні річки великий
Куяльник”
Секція «Екологічно безпечні технології та прикладна екологія»:

1. Бродовській Милані Віталіївні учениці Одеського навчально-виховного 
комплексу № 49 «Спеціалізована школа — загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів» Одеської міської ради Одеської області

Тема роботи: “Добування рослинних барвників  із  природної  сировини в домашніх
умовах”

За ІІ місце:
Секція «Біологія та хімія»:
1.  Старіновій  Марії  Вадимівні  учениці  7  (11)  -  Б  класу  Одеського  навчально-
виховного  комплексу “Гімназія № 7 - спеціалізована школа І ступеня з поглибленим
вивченням англійської мови” Одеської міської ради Одеської області.
Тема  роботи:  “Визначення  ступеню  біологічного  розкладу  синтетичних  мийних
засобів”.
2. Мєшкову Борису Євгенійовичу вихованцю Сумського міського центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді.
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Тема  роботи:  “Вирощування  саджанців  Апельсину  солодкого  (Citrus  sinensis)
живцюванням  у  флораріумі  “Тропік  -  1”  з  автоматизованими  режимами
освітлення й підігріву субстрату”
Секція «Сільськогосподарське дослідництво та винахідництво»:
1.  Ракову  Андрію  Юрійовичу  учню  10  класу  Піддубненської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Великоновосілківського району Донецької області
Тема  роботи:  “Вивчення  впливу  ростактиваторів  гумінової  природи  на
морфологічні та господарсько-ціннісні ознаки гірчиці”
2. Семикаш  Ірині  Вікторівні  вихованці  Сумського  міського  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді
Тема роботи:  “Особливості росту помісного молодняку нутрій в залежності від
варіантів схрещування”
Секція «Медицина та охорона здоров'я, психологія»:

1. Добронравовій Алісі Станіславівні учениці Нетішинської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №2 Хмельницької області

Тема роботи: “Визначення керівників та лідерів сучасних учнівських колективів”
2. Гармаш Анастасії Євгеніївні студентці 4-го курсу групи “А” Кременчуцького 

медичного коледжу ім. В. І. Литвиненка Полтавської області

Тема роботи: “Дослідження геропротекторної дії бішофітотерапії”
Секція «  Фізика, інженерні науки, комп'ютерні науки та штучний інтелект  »:
1.      Хмеленку Микиті Сергійовичу учню Одеського навчально-виховного 
комплексу № 49 «Спеціалізована школа — загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 
Одеської міської ради Одеської області
Тема роботи: “Програма визначення сумарної споживаної потужності ПК за його
компонентами”
2.       Бабариці Станіславу Івановичу учню 11 класу Ковельського НВК «ЗОШ №11-
ліцей» Волинської області
Тема роботи: “Доцільність використання роботизованих систем для модернізації
існуючого промислового обладнання”
Секція «  Ресурси енергозбереження та науки про Землю  »:

1. Конох Дарії Леонідівні  учениці 10 класу КЗ Миколаївської СЗШ, вихованку 
КЗ “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпропетровського району Дніпропетровської області

Тема роботи: “Модернізація конструкції копача для енергозберігаючого обробітку
грунту”
Секція «Екологічно безпечні технології та прикладна екологія»:

1.   Бутенку Євгену Сергійовичу учню Київської гімназії № 34 «Либідь» імені В. 
Максименка

Тема  роботи:  “Вплив  біофітофільтрації  на  вміст  продуктів  розпаду  азотного
циклу в акваріумній воді”

2. Патюковій Наталії Сергіївні учениці 11-В класу Одеської спеціалізованої 
школи № 35 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови 
Одеської міської ради Одеської області
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Тема  роботи:  “Використання  фізико-хімічних   та  біологічних  методів
дослідження для інтегральної оцінки параметрів токсичності харчових
продуктів”

                                                        За ІІІ місце
Секція «Біологія та хімія»:
1. Мітєвій Марії Василівні учениці 10 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.
Виноградівка Арцизького району Одеської області.
Тема роботи: “Утримання та розведення перепелів як одна з найкращих в категорії
їдеї малого сімейного бізнесу в домашніх умовах”
2. Страшко Дар'ї  Дмитрівні  вихованці  Міського еколого-натуралістичного центру
дітей та учнівської молоді м. Марганця Дніпропетровської області.
Тема роботи: “Вплив марганцево-добувної промисловості на поширення лікарських
рослин”
3.  Сударенко  Юлії  Дмитрівні  вихованці  гуртка   “Юні  конярі”  еколого-
натуралістичного відділу  КЗ “Харківський обласний Палац  дитячої  та  юнацької
творчості”
Тема  роботи:“Підготовка  та  адаптація  коня  до  участі  у  показових  виступах
дитячого кінного театру “Дебют”
Секція «Сільськогосподарське дослідництво та винахідництво»:

1. Акастьолову Олексію Володимировичу учню 10 класу КЗ Партизанської 
СЗШ, гуртківцю КЗ “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді” Дніпропетровського району Дніпропетровської області

Тема роботи: “Удосконалення механізації обробітку ґрунту з розробкою дискового
робочого  органу  до  мотоблоку  в  умовах  садово-паркових  господарств
Дніпропетровщини”

2. Романчук Яні Володимирівні учениці 11 класу КЗ “Луцький навчально-
виховний комплекс “Загальносвітня школа І-ІІ ступенів №7 — природничий 
ліцей Луцької міської ради Волинської області”

Тема  роботи:  “Вплив  екологічних  факторів  на  ріст  гливи  поза  межами  її
природного середовища”

3. Дяку Богдану Юрійовичу студенту Державного професійно-технічного 
навчального закладу “Козятинське міжрегіональне вище професійне училище
залізничного транспорту” Вінницької області

Тема роботи:  “Збільшення та зміцнення бджолиних сімей шляхом вдосконалення
процесу зимової годівлі”

4. Крівенку Андрію Станіславовичу учню 11-А класу Одеської спеціалізованої 
школи №11

Тема роботи: “Вплив різних стимуляторів на коренеутворення при вегетативному
розмноженні хвойних рослин (на прикладі ялівця скельного “Скайрокет”)”
Секція «Медицина та охорона здоров'я, психологія»:

1. Луцишин Катерині Анатоліївні учениці 9 класу Лисанівського навчально-
виховного комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, дошкільний 
навчальний заклад” Хмельницької області

Тема  роботи:  “Метод  лікування  відхилень  гомеостазу  за  допомогою  зміни  їх
потенціалів”
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2. Бодрому Дмитру Олеговичу учню Державного навчального закладу 
“Южноукраїнський професійний ліцей” Миколаївської області;

Зубару Максиму Сергійовичу  учню Державного навчального закладу 
“Южноукраїнський професійний ліцей” Миколаївської області

Тема роботи:“Вода — життя, а чиста вода — основа здоров'я”
Секція «  Фізика, інженерні науки, комп'ютерні науки та штучний інтелект  »:

1.   Колпаку Максиму Віталійовичу учню 10 класу Роменської спеціалізованої 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 ім. П. І. Калнишевського Сумської
області

Тема роботи: “Анізотропія провідності розчинів глюкози”
2.    Рижуку Миколі Юрійовичу вихованцю Локачинського районного Будинку 

школяра  Волинської області
Тема  роботи:  “Науково-дослідницький  проект  «Прилад  для  вимірювання  дози
іонізуючого випромінювання”
3.Гладишу Назарію Олексійовичу учню Житомирської ЗОШ № 30, вихованцю 
гуртка при ЖМЦНТТУМ
Тема роботи: “Простий вакуумний насос”
4. Андріюк Олені Олегівні учениці 10 класу Колоденської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Рівненського району Рівненської області
Тема роботи:“Профілактика комп'ютерного зорового синдрому у школярів”
Секція «  Ресурси енергозбереження та науки про Землю  »:

1. Чубку Сергію Романовичу учню 11 класу Калаглійської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Овідіопольського району Одеської області

Тема роботи: “Солома — найдешевша альтернатива природному газу”
Секція «Екологічно безпечні технології та прикладна екологія»:

1. Веклин Роксолані Олегівні учениці Старомізунської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів імені Василя Верховинця Долинського району Івано-Франківської 
області

Тема роботи: “Дослідження природних вод Долинського району”
2.    Даховник Аліні Миколаївні учениці 11-А класу Нетішинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Хмельницької області
Тема роботи:  “Реалії та перспективи утримання безпритульних собак у
місті Нетішині”

3. Островському Володимиру Олександровичу вихованцю Маневицького 
районного центру творчості дітей та юнацтва Волинської області

Тема  роботи:  «Вплив  застосування  біопрепарату  «Байкал  ЕМ-1-У»  на  вихід
стандартного посадкового матеріалу сіянців сосни звичайної».

ІІ.  Нагородити  грамотами  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді Міністерства  освіти  і  науки  України учасників
Всеукраїнського  конкурсу  винахідницьких  та  раціоналізаторських  проектів
еколого-натуралістичного напряму, які не зайняли призових місць:

1.   Сікору  Олесю  Василівну  ученицю  11-А  класу  Липчанської  ЗОШ   І-ІІІ
ступенів Хустського району Закарпатської області
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Тема роботи: “Вплив мийних засобів на організм людини та довкілля”
2. Цимбал Юлію Олександрівну ученицю Долинської загальноосвітньої школи 

№1 Долинського району Кіровоградської області

Тема роботи: “Раціональне харчування школярів”
3. Литвиненка Сергія Сергійовича учня групи № 12 ДНЗ «Мелітопольський 

професійний ліцей» Запорізької області

Тема роботи: “Нове  - добре забуте старе”
4. Закамарко Ірину Григорівну студентку ДНЗ «Тернопільське вище професійне 

училище технологій та дизайну»

Тема роботи: “Оцінка екологічного стану водойм Тернопільської області”
5. Швалеву Дар'ю Сергіївну ученицю Житомирської ЗОШ № 7, вихованку гуртка

при  ЖМЦНТТУМ

Тема роботи: “Цікавий спосіб економії електричної енергії”
6. Надольську Юлію Олегівну ученицю 11 класу Кам'янець-Подільської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15 Хмельницької області

Тема  роботи:  “Визначення  стану  довкілля  пришкільної  території  за  площею
листків дерев”

7. Толстюка Юрія Володимировича учня 9-Б класу Кам'янець-Подільської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15 Хмельницької області

Тема роботи: “Аналіз фітоценозу луки”
8. Васильєву Катерину Вадимівну ученицю Feldman Ekopark Харківської області

Тема  роботи:  “Особливості  поведінки  в  групі  в  штучно  вирощених  дитинчат
свинячохвістих і ведмежих макак”

9. Ткаченко Олену Сергіївну ученицю Feldman Ekopark Харківської області

Тема  роботи:  “Особливості  поведінки  в  групі  в  штучно  вирощених  дитинчат
свинячохвістих і ведмежих макак”

10.Мацюк Надію Юріївну ученицю Житомирської ЗОШ №30, вихованку гуртка 
при Житомирському МЦНТТУМ

Тема роботи: “Дослідження впливу шумів на ріст рослин”
11.Ткаченко Олену Сергіївну ученицю Feldman Ekopark Харківської області

Тема  роботи:  “Збагачення  умов  утримання  людиноподібних  мавп,  особливості
їхньої поведінки в умовах Фельдман Екопарка”

12.Смірнова Дмитра Сергійовича учня 10 класу Роменської спеціалізованої 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 ім. П. І. Калнишевського Сумської 
області

Тема роботи: “Вплив магнітних бур на живі організми”
13.Новохацьку Марію Володимирівну студентку Вінницького вищого 

професійного училища сфери послуг

Тема роботи: “Вплив погодних умов на стан кристалів у штормглассі”
14.Говоруху Катерину Олександрівну ученицю 11 класу Роменської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 ім. П. І. 
Калнишевського Сумської області

Тема роботи: “Сучасні миючі засоби: за і проти”
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15.Проскуріну Анастасію Владленівну ученицю 9-А класу Іллічівської гімназії 

№ 1 Одеської області

Тема  роботи:  “Створення  експериментальної  модельної  системи  для  пошуку
бактерій - антагоністів збудника м'якої гнилі”

16.Усубяна Ованеса Тгаровича учня Долинської загальноосвітньої школи №1 
Долинського району  Кіровоградської області

Тема роботи: “Життя серед привидів», або людина  та інфразвук”
17.Товстонога Сергія Павловича учня групи 232 ДНЗ «Запорізький професійний 

металургійний ліцей»

Тема  роботи:  “Підвищення  енергоефективності  термічних  печей  заготівельного
цеху”

18.Слободянюка Анатолія Олександровича учня Житомирської ЗОШ № 7, 
вихованця гуртка при ЖМЦНТТУМ

Тема  роботи:  “Дослідження  економічної,  енергетичної  та  екологічної  вигоди  за
рахунок встановлення в шкільний клас світлодіодних світильників”

19.Гончарука Дмитра Сергійовича учня Житомирської ЗОШ №7, вихованця 
гуртка при Житомирському МЦНТТУМ

Тема  роботи:  “Використання  сільськогосподарських  культур  та  їх  відходів  для
отримання енергії”
20.Мельник Юлію Юріївну ученицю 10 класу Роменської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів №7 Сумської області, члена секції “Географія” Роменської міської Малої 
академії наук учнівської молоді
Тема  роботи:“Перспективи  розвитку  АПК  України  в  контексті  договору  про
асоціацію з ЄС”
21.Агосту Андріану Василівну  ученицю 10 класу Липчанської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Хустського району Закарпатської області
Тема роботи:“Дослідження джерельної води с. Липча”
22.Зайця Івана Івановича учня 9 класу Квітневської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Дубенського району Рівненської області
Тема  роботи:“Пристрій  для  наклеювання  дрібного  насіння  городніх  культур  на
стрічку та їх висів стрічковим способом”
23.Гречку Марію Іванівну вихованку Хустської районної станції юних натуралістів
Закарпатської області
Тема роботи:“Комахи — шкідники малини і суниці Хустського району Закарпаття”
24.Мадяр Вікторію Василівну ученицю 9 класу Кошелівської  ЗОШ І-ІІІ  ступенів,
вихованку  гуртка  “Юні  садівники”  Хустської  районної  станції  юних натуралістів
Закарпатської області
Тема роботи:“Біотехнології як основа інноваційного розвитку аграрного сектора”
25.Чиркову Тетяну  Костянтинівну ученицю  Житомирської  ЗОШ №30,  вихованку
гуртка при Житомирському МЦНТТУМ
Тема роботи:“Дослідження впливу гальванічних елементів на ріст рослин”
ІІІ. Надати диплом Національного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді Міністерства  освіти  і  науки  України учасників  Всеукраїнського
конкурсу  винахідницьких  та  раціоналізаторських  проектів  еколого-
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натуралістичного напряму, які  зайняли місця  у  номінації  “Приз  глядацьких
симпатій”:

1. За  І  місце:  Зайцю  Івану  Івановичу  учню  9  класу  Квітневської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Дубенського району Рівненської області

Тема роботи:  “Пристрій  для  наклеювання  дрібного  насіння  городніх  культур на
стрічку та їх висів стрічковим способом”

2. За  ІІ  місце:  Толстюку  Юрію  Володимировичу  учню  9-Б  класу  Кам'янець-
Подільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15 Хмельницької області

Тема роботи: “Аналіз фітоценозу луки”
3. За  ІІІ  місце:  Цимбал  Юлії  Олександрівні  учениці  Долинської

загальноосвітньої школи №1 Долинського району Кіровоградської області
Тема роботи: “Раціональне харчування школярів”
ІV. Надати подяку Національного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді Міністерства освіти і науки України за плідну роботу з дітьми під час
проведення Всеукраїнського конкурсу винахідницьких та  раціоналізаторських
проектів еколого-натуралістичного напряму:

1. Прокоф'євій  Тетяні  Федорівні   вчителю  біології   Одеського  навчально-
виховного комплексу №49

2. Васільчук Валентині Григорівні вчителю георгафії Нетішинської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Хмельницької області

3. Куцман Любові Миколаївні вчителю біології Лисанівського навчально-
виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, дошкільний 
навчальний заклад» Хмельницької області

     4.  Мітченко Олені Анатоліївні викладачу Державного навчального закладу 
«Южноукраїнський професійний ліцей» Миколаївської області
      5. Кунько Анастасії Сергіївнї вчителю хімії Старомізунської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів імені Василя Верховинця Долинського району Івано- 
Франківської області
       6. Ханко Світлані Борисівні вчителю біології Київської гімназії №34 «Либідь» 
імені В. Максименка
       7. Власюк Ользі Іванівні вчителю біології Нетішинської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №4 Хмельницької області
       8.Кристат Нонні Олександрівні вчителю хімії та природознавства Одеського 
навчально-виховного комплексу №49 «Спеціалізована школа — загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів» Одеської міської ради Одеської області
       9.Калуш Наталії Віталіївні керівнику шкільного лісництва Маневицького району
Волинської області
       10. Петренко Марині Адіївні вчителю біології Одеської спеціалізованої школи №
35 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради 
Одеської області
       11. Савинок Оксані Миколаївні молодшому науковому співробітнику факультету
технології та безпеки харчових продуктів та екологічного менеджменту Одеської 
національної академії харчових технологій
       12.Гільц Наталії Іванівні вчителю географії Одеської загальноосвітньої школи
№55
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       13. Жданову Дмитру Костянтиновичу керівнику гуртка — методисту ОЦДЮТ
«Еврика»
        14.Ігнатенку Євгенію Васильовичу вчителю географії Калаглійської ЗОШ І-
ІІІ ступенів Овідіопольського району Одеської області
         15.Мареніченкоу Валентину Васильовичу доценту кафедри 
сільськогосподарських машин Дніпропетровського державного аграрно-
економічного університету
        16.Синичич Людмилі Іванівні методисту ЦЕНТУМ Дніпропетровської 
області
        17.Рафаєлян Наталії Олександрівні керівнику гуртка «Юні конярі» еколого-
натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 
творчості»
        18.Бундзяку Петру Васильовичу вчителю біології Городенківської гімназії 
ім. А. Крушельницького Івано-Франківської області, керівнику гуртків 
Городенківської СЮН
       19. Бобряк Людмилі Казимирівні вчителю хімії Одеського НВК «Гімназія 
№ 7»
       20.Мітєвій Олені Василівні вчителю біології НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів- дошкільний навчальний заклад»  с. Плоцьк Арцизького району Одеської
області
       21.Гапотченко Вікторії Іванівні заввідділом екології ЕНЦ м. Марганець 
Дніпропетровської області
       22. Павлюченку Олегу Борисовичу методисту КЗ Сумської міської ради — 
Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
       23.Романчуку Миколі Миколайовичу керівнику наукової секції “Фізика” 
Роменської міської МАН Сумської області
       24.Бідненку Сергію Борисовичу вчителю технічної праці Ковельського НВК 
“ЗОШ №11-ліцей” Волинської області
       25.Купріюку Юрію Олександровичу керівнику гуртків Локачинського 
районного Будинку школяра Волинської області 
      26.Шубіну Анатолію Григоровичу керівнику гуртка при Житомирському 
МЦНТТУМ
      27.Троцишину Івану Васильовичу професору кафедри волоконно-оптичних 
методів зв'язку Одеської національної академії зв'язку ім. О. С. Попова
     28. Євтушенко Наталії Іванівні вчителю інформатики Одеського НВК №49 
«Спеціалізована школа — загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Одеської міської 
ради, Одеської області
     29.Ковальчук Інні Олександрівні вчителю інформатики Колоденської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рівненського району Рівненської області
     30.Мареніченку  Валентину  Васильовичу  доценту  кафедри
сільськогосподарських  машин  Дніпропетровського  державного  аграрно-
економічного університету 
     31.Кириленко Світлані Костянтинівні канд. біол. наук, зав. лабораторією 
сільського господарства Донецького облЕНЦ
    32. Синичич Людмилі Іванівні методисту ЦЕНТУМ Дніпропетровської області
    33.Ракову Юрію Володимировичу вчителю хімії та біології Піддубненської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Великоновосілківського району  Донецької області

9 9



   34.Боровику Володимиру Миколайовичу керівнику гуртка КЗ Сумської міської 
ради Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді  
   35.Мельничук Галині Володимирівні вчителю біології КЗ “Луцький навчально-
виховний комплекс “загальносвітня школа І-ІІ ступенів №7- природничий ліцей 
Луцької міської ради  Волинської області”
   36.Гречці Ірині Іванівні керівнику гуртків Хустської районної станції юних 
натуралістів Закарпатської області
  37.Скринніковій Оксані Григорівні викладачу Державного професійно-
технічного навчального закладу “Козятинське міжрегіональне вище професійне 
училище залізничного транспорту”   Вінницької області 
  38.Медусі Ользі Олександрівні вчителю біології Олександрівської ЗОШ               
м. Іллічівська Одеської області 
  39.Ігнатієвій Людмилі Костянтинівні  вчителю біології Одеської спеціалізованої 
школи № 117
  40.Немерцалову Володимиру Володимировичу канд. біол. наук, доценту кафедри
ботаніки Одеського НУ ім. І. І. Мечникова 

V.  За  сприяння  успішному  проведенню  Всеукраїнського  конкурсу
винахідницьких  і  раціоналізаторських  проектів  еколого-натуралістичного
напряму   висловити  подяку  членам  наукового  журі,  науковим   керівникам
учасників, керівникам обласних та Київського міських державних управлінь
освіти  і  науки,  директорам  та  педагогічним  працівникам  позашкільних  та
загальноосвітніх навчальних закладів.

Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук, 
професор           В.В. Вербицький
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