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

НАКАЗ
м. Київ

«29» січня 2015 р. № 10-О

Про підсумки заочного етапу Всеукраїнського 
конкурсу «Intel Еко-Україна 2015» національного 
етапу міжнародного конкурсу науково-технічної 
творчості школярів Intel ISEF 2015 (International 
Science and Engineering Fair)

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 13.12.2013 № 1763 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс
«Intel-Eкo Україна», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.12.2013. за № 
2237/24769, листа МОН України від 07.10.2014  № 1/9-518 був проведений І (заочний) етап 
Всеукраїнського конкурсу «Intel Еко-Україна 2015».

До участі в  ІІ (очному) етапі Всеукраїнського конкурсу «Intel Еко-Україна 2015», 
національному етапі міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів Intel ISEF 
2015 (International Science and Engineering Fair), що буде проходити 25 – 28 лютого 2015 року 
в НЕНЦ, запрошуються наступні учасники:

м.Київ
1. "Альтернативні способи отримання хітину"; Димура Софія Андріївна, учениця 9 класу 

Київського природничо-наукового ліцею №145.
2. "Застосування плазмон-поляритронних спектрометрів серії "Плазмон" для дослідження

маркерів гемостазу"; Ганопольський Антон Ігорович, учень 10 класу НВК 
"Новопечерська школа" м.Києва.

3. "Карбонові наночастки як новий клас флуорофорів для медико-біологічних та 
екологічних досліджень"; Головань Денис Романович, учень 10 класу ліцею №208 м. 
Києва.

4. "Виготовлення апарату для електролізу розчинів електролітів"; Федоренко Дмитро 
Сергійович, учень 9 класу еколого-природничого ліцею №116 міста Києва.

5. "Визначення вмісту хлорофілу в листках транспластомних рослин тютюну, які 
експресують репортерний ген під контролем різних промоторів"; Боровикова Катерина 
Сергіївна, вихованка Київського Палацу дітей та юнацтва.

6. "Дослідження стійкості до холодового стресу рослин тютюну, які експресують гібридні
гени десатураз жирних кислит ціанобактерій"; Катуніна Катерина Валеріївна, учениця 
11 класу гімназії №178 м.Києва.

7. "Енергозбереження в школі. Енергоефективність і модернізація системи освітлення."; 
командний проект: Ткаченко Дар'я Тарасівна, учениця 10 класу Навчально-виховного 
комплексу №176 м.Києва; Керусова Оксана Вікторівна, учениця 10 класу Навчально-
виховного комплексу №176 м.Києва; Кривцова Олена Вечеславівна, учениця 10 класу 
Навчально-виховного комплексу №176 м.Києва.

8. "Дослідження стійкості трансгенних рослин тютюну до іонів свинцю"; Федяй Євгеній 
Васильович, учень 11 класу ліцею №208 м. Києва.

9. "Вплив інокуляції Bradyrhizobium Japonicum УКМ В-6035 на рослини сої в польових 
умовах."; Дехтяренко Георгій Анатолійович, вихованець Київського Палацу дітей та 
юнацтва.



10. "Сучасна гідрологічна оцінка стану річки Ірпінь та її притоків р.Унава та р.Козка"; 
Грисюк Нікіта Сергійович, учень 9 класу еколого-природничого ліцею №116 міста 
Києва.

11. "Жирнокислотний аналіз олії рижію посівного, редьки олійної та тифону як сировини 
для промислового отриманная біодизелю."; Блюм Ростислав Ярославович, вихованець 
Київського Палацу дітей та юнацтва.

12. "Біотичні зв’язки між комахами-шкідниками, паразитами та симбіонтами "Зимового саду"
Острову звірів Київського зоопарку. Дослідження циклів розвитку та розробка 
рекомендацій щодо боротьби з ними"; Калямін Максим Денисович, учень 11 класу 
гімназії "Потенціал" м. Києва.

13. "Розробка універсального моноблоку для остеосинтезу"; командний проект: Барбаренко 
Анастасія Володимирівна, учениця 10 класу Кловського ліцею №77; Чичилова Марта 
Євгенівна, учениця 10 класу Кловського ліцею №77.

14. «Функціональна активність гранулоцитарної ланки гемопоезу лінійних мишей при 
комбінованій дії важких металів та іонізуючого випромінювання»; Соловей Владислав 
Олександрович, учень 10 класу Гімназія "Академія".

15. « Характеристика мезенхімальнихстовбурових клітин до та після кріоконсерування»; 
Гордієнко Володимир Володимирович учень 11 класу Голосіївського ліцею.

Вінницька область
16. "Перспективність використання біодизеля на залізничному транспорті"; Фірчук Іван 

Олександрович, учень 11 класу ДПТНЗ "Козятинське міжрегіональне вище професійне
училище залізничного транспорту".

17. "Автомайстерня майбутнього. Використання сонячного джерела енергії"; Новохацька 
Марія Володимирівна, учениця 11 класу Вінницького вищого професійного училища 
сфери послуг.

18. "Інтелектуальна система опалення та кондиціювання приміщень"; Крива Ольга 
Вікторівна, вихованка Вінницького районного будинка школярів та юнацтва.

Волинська область
19. "Дослідження впливу синтетичних компонентів косметичних засобів на елементи 

клітин організму"; Хомячук Діана Ігорівна, учениця 11 класу Ківерцівської 
експериментальної Всеукраїнського рівня загальноосвітньої школи-комплексу І-ІІІ 
ступенів.

20. "Добування метану з болотного мулу"; Хомік Олег Анатолійович, учень 11 класу 
Любомльської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3.

21. "Вплив Луцького полігону твердих побутових відходів (ТПВ) на стан ландшафтів 
прилеглих територій"; Ванюрська Вікторія Юріївна, учениця 11 класу Рокинівського 
навчально-виховного комплексу "Агро - екологічний ліцей".

22. "Оцінка ефективності природно-заповідної мережі волинської області"; Воробей 
Анастасія Василівна, учениця 10 класу КЗ "Луцький навчально-виховний комплекс 
"Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського" Луцької міської ради Волинської 
області".

23. "Вплив біометалу кальцію на процеси життєдіяльності людини"; Рудецька Софія 
Павлівна, учениця 11 класу КЗ "Луцький навчально-виховний комплекс 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №22 - ліцей Луцької міської ради Волинської 
області".

24. "Біоекологічний моніторинг двостулкових молюсків у водоймах міста Луцька"; Єршов 
Владислав Олегович, учень 10 класу КЗ "Луцький навчально-виховний комплекс 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №7-природничий ліцей Луцької міської ради 
Волинської області".

25. "Вплив екскреторних фітонцидів різних видів кімнатних рослин на життєдіяльність і 
активність мікроорганізмів"; Януль Ірина Володимирівна, учениця 11 класу 
Цуманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.



Дніпропетровська область
26. "Дослідження механізму формування та структури нового типу фосфатного покриття 

на сталі, нанесенного з розчину триполіфосфата натрія"; Дячук Ярослава 
Олександрівна, учениця 11 класу КНЗ "Хіміко-екологічний ліцей" м.Дніпропетровська.

27. "Виготовлення йодованих дріжджів і дослідження їх дії на організм щурів"; Копчик 
Тамара Анатоліївна, учениця 10 класу Комунального загальноосвітнього навчального 
закладу "Гімназія №15" м.Нікополь.

28. "Розробка екологічного дружнього гідрогелю для руйнування пестицидів"; Плетенець 
Єлизавета Сергіївна, учениця 9 класу КЗ "Спеціалізована школа з поглибленим 
вивченням іноземних мов 1 ступеня - гімназія №11" м. Дніпродзержинська.

29. "Триполіфосфатне покриття на сталі, модифіковане різними добавками"; командний 
проект: Кирилова Дарина Віталіївна, учениця 10 класу КНЗ "Хіміко-екологічний 
ліцей" м.Дніпропетровська; Щербина Дмитро Вікторович, учень 10 класу КНЗ "Хіміко-
екологічний ліцей" м.Дніпропетровська.

30. "Механохімічний твердофазний синтез гидроксиду нікелю"; командний проект: 
Погорєлов Клим Костянтинович, учень 9 класу Дніпропетровського ліцею 
інформаційних технологій при ДНУ ім.О.Гончара; Коваленко Ксенія Вадимовна, 
учениця 9 класу Дніпропетровського ліцею інформаційних технологій при ДНУ 
ім.О.Гончара.

31. "Ареалогічний, таксономічний та екоморфічний аналіз флори та рідкісні види рослин 
озера "Солоне" природного заповідника "Дніпровсько-Орільський"; Кушнір Антоніна 
Вікторівна, учениця 11 класу КЗ "Ювілейна середня загальноосвітня школа №1" 
м.Дніпропетровська.

32. "Флора піщаного степу арени Дніпра в межах природного заповідника Дніпровсько-
Орільський"; Маховська Крістіна Сергіївна, вихованка КЗ "Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Дніпропетровського району".

33. "Інноваційний вуглецевий сорбент для очищення стічних вод від нафтопродуктів"; 
командний проект: Мисюра Наталя Олександрівна, учениця 10 класу Кисличуватської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; Ждан Юлія Олександрівна, учениця 10 класу 
Кисличуватської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

34. "Локалізація та ліквідація аварійних розливів нафтопродуктів з використанням опалого
листя"; командний проект: Невінчана Аліна Юріївна, учениця 10 класу Томаківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1; Турчиненко Валерія Володимирівна, 
учениця 10 класу Томаківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1.

35. "Моніторинг екологічного стану р. Дніпро за допомогою молекулярних 
біоіндикаторів"; Кір'якулова Марія Сергіївна, учень 11 класу КЗ "Нікопольська середня
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2".

36. "Оцінка морфометричних характеристик Opatrum sabulosum (Coleoptera, Tenebrionidae)
при індикації екологічних умов середовища"; Русинов Володимир Ігорович, учень 11 
класу КЗО "Середня загальнносвітня школа №43" м.Дніпропетровська.

37. "Вплив глутамату натрію на масу тіла таргана Nauphoeta cinerea Blattodea, Blatellidea, 
та його паразита Protomagalhaensia wolfi"; Романенко Едуард Романович, учень 10 
класу Дніпропетровського обласного медичного ліцею-інтернату "Дніпро".

38. "Оцінка потенційних джерел водопостачання села Кисличувата за показником 
жорсткості питної води"; Шостак Юлія Олександрівна, учениця 10 класу 
Кисличуватської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

39. "Модернізація конструкції копача для енергозберігаючого обробітку ґрунту"; Конох 
Дарія Леонідівна, вихованка КЗ "Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді Дніпропетровського району".

40. "Автономна опріснювальна установка, що працює завдяки енергії хвиль (2 рік)"; 
Литовченко Михайло Михайлович, учень 11 класу КНЗ "Хіміко-екологічний ліцей" 
м.Дніпропетровська.

41. "Дослідження шлако-вугільного сорбенту для очистки стічних вод металургійних 
підприємств"; Кармазіна Карина Вячеславівна, учениця 11 класу КЗО "Фінансово-
економічний ліцей" м.Дніпропетровська.



42. "Інноваційний будівельний матеріал на основі опалого листя зон зелених насаджень"; 
Філоненко Ігор Миколайович, учень 10 класу Томаківської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів №1.

43. "Дослідження перспектив енергозбережння в міському електричному транспорті при 
впровадженні суперконденсаторів"; Волнянський Михайло Ігорович, учень 11 класу КЗ
"Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов 1 ступеня - гімназія 
№11" м. Дніпродзержинська.

44. "Поліморфізм голуба сизого (Columba Livia L.) в умовах міста Кривий Ріг"; Потапенко 
Роман Ігорович, учень 11 класу Криворізької загальноосвітньої школи I-III ступенів 
№126.

45. "Ліхеноіндикаційне картування Гурівського лісництва"; Мурдасов Євгеній 
Владиславович, учень 10 класу Криворізького Центрально-Міського ліцею.

46. "Удосконалення механізації обробітку ґрунту з розробкою дискового робочого органу 
до мотоблоку в умовах садово-паркових господарств Дніпропетровщини"; Акастьолов 
Олексій Володимирович, вихованець КЗ "Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді Дніпропетровського району".

47. "Ефективність лікування та профілактика гастроентериту поросят за впливу 
фітопрепарату в умовах ПрАТ "Агро-Союз" Синельніковського району"; Жуковська 
Анастасія Володимирівна, вихованка КЗ "Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді Дніпропетровського району".

48. "Діагностика та профілактика гіповітамінозу –D у курей-несучок за впливу 
фітопрепарату в умовах агрофірми "Авангард" Петропавлівського району 
Дніпропетровської області"; Кононенко Катерина Сергіївна, вихованка КЗ "Центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Дніпропетровського району".

49. "Використання полівінілового спирту у високоефективних гібридних 
суперконденсаторів"; Пономаренко Марія Олегівна, учениця 10 класу КНЗ "Хіміко-
екологічний ліцей" м.Дніпропетровська.

50. "Вплив наночастинок срібла на фізіолого-біохімічні процеси у злакових культур на 
ранньому етапі онтогенезу"; Богдашевська Марія Ігорівна, учениця 11 класу КЗО 
"Навчально-виховний комплекс №57 "загальноосвітній навчальний заклад І ступеня - 
гімназія" м.Дніпропетровська.

51. "Спектр живлення ківсяка сірого опадом листя різних деревних порід"; Кретов 
Владислав Олегович, учень 11 класу КЗО "Фінансово-економічний ліцей" 
м.Дніпропетровська.

52. "Угруповання балкової системи Чернечої"; Шульга Орина Олегівна, учениця 11 класу 
Олександрівської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

Донецька область
53. "Форми антагонізму Ambrosia artemisiifolia L. в урбофітоценозах Північного 

Приазов'я"; Пономаренко Вікторія Олександрівна, учениця 11 класу КЗ 
"Маріупольський технічний ліцей".

54. "Порівняння пробіотичних властивостей кефіру та біокефіру; йогурту та біойогурту"; 
Дрюк Данило Олександрович, учень 11 класу Красноармійського міського ліцею 
"Надія".

55. "Різновиди сімбіотичних бактерій ротової порожнини у собак породи лабрадор-
ретривер"; Паша Юрій Анатолійович, учень 9 класу КЗ "Маріупольський технічний 
ліцей".

56. "Мікрофлора риби зі стихійних ринків"; Доценко Ілона Романівна, учениця 9 класу КЗ 
"Маріупольський технічний ліцей".

57. "Бактеріальні біоплівки"; Прохоренко Владислав Андрійович, учень 11 класу 
Красноармійського міського ліцею "Надія".

58. "Персоніфікація трофічної поведінки Rattus norvegicus Berk. в умовах лабораторного 
стресу"; Гамаюн Тетяна Романівна, учениця 11 класу КЗ "Маріупольський технічний 
ліцей".



59. "Сорго як альтернативна зернова культура в посушливих умовах південно-східної 
України"; Порфіленко Злата Юріївна, учениця 11 класу Красноармійського міського 
ліцею "Надія".

60. "Токсоплазмоз бездомних котів Félis silvéstris cátus селітебной зони міста Маріуполя"; 
Коржов Тимофій Олександрович, учень 9 класу КЗ "Маріупольський технічний ліцей".

61. "Молюски великих водосховищ басейну річки Сіверський Донець (Східна Україна)"; 
Трохимчук Роман Русланович, учень 11 класу Краматорської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів №30.

62. "Піроплазмоз у різнопорідних домашніх собак Canis familiaris L. міста Маріуполя"; 
Ольховська Арина Владиславівна, учениця 9 класу КЗ "Маріупольський технічний 
ліцей".

Житомирська область
63. "Адсорбційна активність магніточутливих нанокомпозитів біологічного призначення"; 

Кусяк Василь Андрійович, вихованець Житомирського міського центру науково-
технічної творчості учнівської молоді.

64. "Енергозберігаючі лампи-егологічно чи економічно?"; командний проект: Швалева 
Дар"я Сергіївна, вихованка Житомирського міського центру науково-технічної 
творчості учнівської молоді; Масіч Анна Олександрівна, вихованка Житомирського 
міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді.

65. "Дослідження впливу гальванічних елементів на ріст рослин"; Чиркова Тетяна 
Костянтинівна, вихованка Житомирського міського центру науково-технічної творчості
учнівської молоді.

66. "Поширення та еколого-ценотичні особливості Typha laxmannii lepech. у Житомирській
області"; Стоцька Ольга Ігорівна, учениця 10 класу Житомирської загальноосвітня 
школа I-III ступенів №5.

67. "Вторинне використання соляних шахт"; Мацюк Надія Юріїівна, вихованка 
Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді.

68. "Енергозберігаюча насадка для кастрюль"; Обіход Владислав В'ячеславович, 
вихованець Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської 
молоді.

69. "Проект орбітальної сонячної електростанції"; Щуцький Владислав Володимирович, 
вихованець Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської 
молоді.

70. "Використання відходів с/г культур в опаленні приміщень"; Гончарук Дмитро 
Сергійович, вихованець Житомирського міського центру науково-технічної творчості 
учнівської молоді.

71. "Зарядний пристрій на основі сонячних елементів"; командний проект: Кузьмінська 
Аліна Вікторівна, вихованка гуртка "Юний науковець" при Житомирському міському 
науковому центрі технічної творчості учнівської молоді; Трокоз Володимир 
Валерійович, вихованка гуртка "Юний науковець" при Житомирському міському 
науковому центрі технічної творчості учнівської молоді.

72. "Простий вакумний насос"; Гладиш Назарій Олексійович, вихованець гуртка "Юний 
науковець" при Житомирському міському науковому центрі технічної творчості 
учнівської молоді.

73. "Характеристика модельних популяцій Erechtites hieracifolia (L.) Raf. ex DC. у різних 
типах місцезростань Житомирської області"; Стоцька Валентина Ігорівна, учениця 10 
класу Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів №5.

Закарпатська область
74. "Несприятливі природні процеси Закарпатської області та с. Негровець"; Ярема 

Марина Сергіївна, учениця 9 класу Негровецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів.

75. "Медико-соціальна характеристика інвалідності дітей з ДЦП та удосконалення 
регіональної системи її профілактики і реабілітації"; Чепара Світлана Володимирівна, 
учениця 11 класу Міжгірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.



76. "Дослідження синантропної флори смт. Міжгіря та його околиць"; Берник Світлана 
Богданівна, учениця 10 класу Міжгірської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

Запорізька область
77. "Проблема твердих побутових відходів на території селища Андріївки Бердянського 

району та шляхи її вирішення"; Сагітдінова Каріна Олександрівна, учениця 11 класу 
Андріївської спеціалізованої різнопрофільної школи І-ІІІ ступенів.

78. "Концептуальний проект екобудинка для сім'ї в умовах міста Запоріжжя"; Козленко 
Віктор Євгенійович, учень 10 класу Запорізького колегіуму №98.

Івано-Франківська область
79. "Фауна птахів грабово-дубових лісів басейну середньої течії Дністра в гніздовий 

період"; Федорів Ольга Василівна, учениця 9 класу Городенківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №1.

80. "Особливості екології совоподібних птахів на території Північного Покуття"; Лаврів 
Олена Ігорівна, учениця 10 класу Городенківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №1.

81. "Оцінка екологічного стану атмосфери методами біоіндикації села Черче. 
Ліхеноіндикація."; Свередюк Наталія Володимирівна, учениця 11 класу Черченської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

Київська область
82. "Процеси накопичення Алюмінію гідробіонтами"; Шульженко Ірина Сергіївна, 

вихованка Ірпінського еколого-технічного.
83. "Екологічний стан річки Протока та шляхи його поліпшення"; Пелих Вікторія 

Миколаївна, учениця 9 класу Білоцерківської загальноосвітньої школи I-III ступенів 
№17.

Кіровоградська область
84. "Розробка системи водопостачання з використанням біокерамічних матеріалів"; 

Пащенко Єлизавета Олегівна, учениця 11 класу ліцею інформаційних технологій 
м.Олександрія.

85. "Магнітне хутро"; Біла Анна Єгорівна, учениця 9 класу ліцею інформаційних 
технологій м.Олександрія.

86. "Автономна споруда"; Федорова Анна Олегінна, учениця 10 класу НВК 
"Олександрійський колегіум - спеціалізована школа".

87. "Отримання електроенергії з атмосфери"; Кругляк Самуіл Олександрович, учень 10 
класу ліцею інформаційних технологій м.Олександрія.

88. "Електромобіль нового покоління"; Величко Євгеній Романович, учень 9 класу НВК 
"Олександрійський колегіум - спеціалізована школа".

89. "Використання природної енергії для обігріву житлових будинків та соціальних 
споруд."; Цуркан Даніїл Олексійович, учень 10 класу НВК "Олександрійський колегіум
- спеціалізована школа".

90. "Отримання структурованої води за рахунок модернізації системи очистки"; Гачик 
Юлія Олександрівна, учениця 11 класу ліцею інформаційних технологій 
м.Олександрія.

91. "Вторинна сировина, як альтернативний матеріал дорожнього покриття"; Яровий 
Богдан Едуардович, учень 10 класу НВК "Олександрійський колегіум - спеціалізована 
школа".

92. "Персональний транспортний засіб з використанням моносфери"; Бовдур Антон 
Максимович, учень 9 класу ліцею інформаційних технологій м.Олександрія.

93. "Іонізоване середовище – джерело безкоштовної електроенергії"; Пуляєва Анна 
Павлівна, учениця 10 класу Кіровоградського обласного навчально-виховного 
комплексу (гімназія-інтернат - школа мистецтв) м. Олександрія.

94. "Автомобіль, що рухається, використовуючи енергію навколишнього середовища 
шляхом формування направленого потоку ентропії."; Самсонов Денис Андрійович, 
учень 11 класу НВК "Олександрійський колегіум - спеціалізована школа".



95. "Автономна система теплозабезпечення на основі використання сонячної енергії"; 
Дєлієва Руслана Олександрівна, учениця 10 класу Кіровоградського обласного 
навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат - школа мистецтв) м. Олександрія.

96. "Енергозабезпечення будинку"; Демченко Єлизавета Сергіївна, учениця 9 класу НВК 
"Олександрійський колегіум - спеціалізована школа".

97. "Харчовий мультимодуль"; командний проект: Рябоконь Анастасія Миколаївна, 
учениця 9 класу ліцею інформаційних технологій м.Олександрія; Завгородня Анна 
Віталіївна, учениця 9 класу ліцею інформаційних технологій м.Олександрія.

98. "Утеплення будинків за новітніми технологіями"; Мотайло Антон Богданович, учень 11
класу Олександрійського державно-політехнічного коледжу.

99. "Аеродинамічна труба для видобутку електричного струму"; Кисленко Тарас 
Сергійович, учень 10 класу Кіровоградського обласного навчально-виховного 
комплексу (гімназія-інтернат - школа мистецтв) м. Олександрія.

Львівська область
100. "Пошук нових протипухлинних препаратів серед похідних ариліденбензтіазол"; 

Ортинська Андріана Володимирівна, учениця 11 класу Червоноградської 
спеціалізованої школи №8.

101. "Підвищення рівня синтезу тейкопланіну в A. teichomyceticus за допомогою 
маніпуляцій із генами, що кодують ферменти шикіматного шляху"; Юськів Христина 
Тарасівна, учениця 11 класу НВК "Школа І ступеня - гімназія "Гроно".

102. "Водяний фільтр з вторинного пластику"; Козловський Павло-Вадим Юрійович, учень 
9 класу Львівського технологічного ліцею.

103. "Роль сульфатвідновлювальних бактерій у детоксикації водного середовища від 
ароматичних сполук та сульфату"; Кордупель Назарій Романович, учень 11 класу 
Навчально-виховного комплексу імені Василя Симоненка м.Львова.

104. "Система загальноміської вентиляції"; командний проект: Грант Максим Юрійович, 
учень 10 класу Львівського технологічного ліцею; Турчин Даниїл Юрійович, учень 10 
класу Львівського технологічного ліцею.

105. "Мінімізація впливу синтетичних миючих засобів на екологію"; Подибайло Мирослава 
Андріївна, учениця 10 класу Львівського технологічного ліцею.

106. "Побутові фільтруючі елементи з підручних матеріалів"; Петрань Віра Василівна, 
учениця 9 класу Львівського технологічного ліцею.

107. "Колосальна економія природних ресурсів на дрібних стержнях"; Хацко Марія 
Степанівна, учениця 9 класу Львівського технологічного ліцею.

108. " Постановник інфрачервоних завад для ворожих спостерігачів в зоні АТО"; 
Котюк Володимир Романович, учень 9 класу Львівського технологічного ліцею.

109. "Пристрій для маскування пічок в зоні АТО"; Лівочка Анастасія Павлівна, учениця 9 
класу Львівського технологічного ліцею.

110. "Автономний сигналізатор для зони АТО"; Полюга Роман Любомирович, учень 9 класу
Львівського технологічного ліцею.

111. "Мікродемпфування фасадів для збільшення їх міжремонтного ресурсу"; Лагоцька 
Анастасія Романівна, учениця 10 класу Львівського технологічного ліцею.

112. "Вивчення кількісних та якісних показників продихового апарату бузку звичайного 
(Syringa vulgaris) під впливом автотранспорту"; Бачинська Софія Іванівна, учениця 11 
класу Сокальської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5.

113. "Висікач - інструмент для викошування бур’янів у важкодоступних місцях"; Петрух 
Марія-Анастасія Юріївна, учениця 9 класу Львівського технологічного ліцею.

Миколаївська область
114. "Визначення впливу раціону на продуктивність кізмісцевих порід (надої молока, 

кількість козенят в окотах)"; Катренко Наталя Сергіївна, вихованка Центру 
позашкільної роботи дітей та юнацтва.



Одеська область
115. "Розробка нових неопіоїдних (ненаркотичних) анальгетичних та анксіолітичних засобів

на основі похідних 1,4-бенздіазепінів"; Пирогова Валерія Вячеславівна, учениця 11 
класу Одеської гімназії №9.

116. "Створення експериментальної модельної системи бактерій-антагоністів проти 
збудника м'якої гниллі"; Проскуріна Анастасія Владленівна, учениця 9 класу 
Іллічівської гімназії №1.

117. "Синтез флуоресцентного мітчика нафталімідного ряду з 2-гідроксіетиламіногрупами в
положеннях 4 та 5"; Бабак Марiя Миколаївна, учениця 11 класу Одеського навчально-
виховного комплексу №84 "Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим 
вивченням іноземних мов - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів".

118. "Хіміко-біологічний аналіз техногенних відходів вугільної промисловості"; Ібрагімова 
Ламіййа Ібрагім кизи, учениця 11 класу Одеського навчально-виховного комплексу 
№84 "Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов - 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів".

119. "Визначення ступеня адаптивності інвазійного виду Rapana venosa до умов північних 
акваторій Чорного моря"; Ковтун Ірина Олегівна, учениця 11 класу Одеського 
навчально-виховного комплексу "Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим 
вивченням іноземних мов - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів".

120. "Використання фізико-хімічних та біологічних методів дослідження для інтегральної 
оцінки параметрів токсичності харчових продуктів"; Патюкова Наталія Сергіївна, 
учениця 11 класу Одеської спеціалізованої школи №35 І-ІІІ ступенів з поглибленим 
вивченням англійської мови.

121. "Визначення ступеню біологічного розкладу синтетичних мийних засобів"; Старінова 
Марія Вадимівна, учениця 11 класу Одеського навчально-виховного комплексу 
"Гімназія №7 – спеціалізована школа I ступеня з поглибленим вивченням англійської 
мови".

122. "Комплексна оцінка джерел живлення і причин обміління Куяльницького лиману з 
використанням технологій 3-D моделювання та математичної статистики"; Лук'янова 
Олена Олександрівна, учениця 11 класу Одеської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №82.

123. "Використання рефлюкс-анкети з метою контролю патологічного гастроезофагіального
рефлюкса у дітей віком до одного року"; Столяренко Вахідулла Наімуллайович, учень 
11 класу Одеського навчально-виховного комплексу №49.

124. "Скринінг активних антагоністів проти фітопатогенних бактерій"; Федорова Юлія 
Михайлівна, учениця 10 класу Одеської загальноосвітньої школи №5.

125. "Мобільна вітрова електростанція"; Перегенчук Іван Васильович, учень 11 класу 
Писарівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад".

126. "Енергетичний потенціал Чорного моря"; командний проект: Разумовська Марина 
Сергіївна, вихованка Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
м.Іллічівська; Слободниченко Тимофій Олександрович, вихованка Центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді м.Іллічівська; Слободниченко Іван 
Олександрович, вихованець Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді м.Іллічівська.

127. "Вплив різних стимуляторів на коренеутворення при вегетативному розмноженні 
хвойних рослин (на прикладі ялівця скельного"Скайрокет")"; Крівенко Андрій 
Станіславович, учень 11 класу Одеської спеціалізованої школи №117.

Полтавська область
128. "Вивчення стану популяцій первоцвітів з метою їх збереження у природних 

угруповуваннях околиць села Великі Сорочинці"; Пугач Валентина Анатоліївна, 
вихованка Миргородської райСЮН при Великосорочинській загальноосвітній школі.

129. "Специфіка радіаційного фону урбоекосистем (на основі даних м. Кременчук 
Полтавської обл.)"; Кривенко Тетяна Анатоліївна, учениця 10 класу Вищого 
професійного училища №7 м.Кременчук.



130. "Дослідження залежності коефіцієнта поверхневого натягу води від концентрації 
поверхнево-активних речовин"; Казанцева Ілона Олегівна, учениця 11 класу Гадяцької 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №4.

131. "Сортовивчення та технології вирощування томатів"; Демочко Михайло Анатолійович, 
вихованець Миргородської райСЮН при Великосорочинській загальноосвітній школі.

Рівненська область
132. "Енергоефективна стіна будівлі"; Шаповалова Марія Валентинівна, учениця 11 класу 

Природничо-математичного ліцею "Елітар" м.Рівне.
133. "Оцінка рівня синантропізації рослинності заплавних лук малих річок Рівненської 

області (на прикладі рр. Корчик, Стави та Стубелка)"; Шевченко Лілія Володимирівна, 
вихованка екологічного центру Рівненського міського Палацу дітей та молоді.

134. "Оцінка якості поверхневих вод методом фітоіндикації (на прикладі малої р. Кустинка, 
Рівненська область)"; Іщук Антон Іванович, вихованець екологічного центру 
Рівненського міського Палацу дітей та молоді.

135. "Величина флуктуючої асиметрії морфологічних структур зелених жаб як індикатора 
екологічного стану водних екосистем м.Здолбунова"; Попов Владислав Олександрович,
учень 10 класу Здолбунівської гімназії.

136. "Хорологія та оцінка життєвого стану вікових дубів (Quercus robur L.) у складі лісових 
природних насаджень на території Рівненської області."; Лук'янова Вікторія 
Олександрівна, вихованка екологічного центру Рівненського міського Палацу дітей та 
молоді.

137. "Вивчення лікарських рослин радіопротекторної дії в зоні Рівненської АЕС"; 
Серховець Леонід Олексійович, учень 9 класу Рафалівської загальоосвітньої школи І-
ІІІ ступенів.

Сумська область
138. "Ідентифікація видів Бернської конвенції на потенційному об'єкті Смарагдової мережі";

Лопошук Богдан Іванович, вихованець КЗ "Роменська міська Мала академія наук 
учнівської молоді".

139. "Територіальна організація системи міського пасажирського транспорту м.Ромни"; 
Прасол Ірина Олександрівна, вихованка КЗ "Роменська міська Мала академія наук 
учнівської молоді".

140. "Гідрологічний режим та характеристика течії р.Лозова"; Гричановський Сергій 
Валерійович, вихованець КЗ "Роменська міська Мала академія наук учнівської молоді".

141. "Анізотропія провідності розчинів глюкози"; Колпак Максим Віталійович, вихованець 
КЗ "Роменська міська Мала академія наук учнівської молоді".

142. "Лікувальні властивості квіткового пилку"; Панасенко Лілія Віталіївна, вихованка КЗ 
"Роменська міська Мала академія наук учнівської молоді".

Харківська область
143. "Нові флуоресцентні зонди на основі 8-гідроксіхіноліну"; Паркулаб Михайло 

Володимирович, учень 11 класу Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №17.
144. "Визначення якості йогуртів вітчизняного виробника та йогурту домашнього 

виготовлення"; Лаврененко Софія Валеріївна, учениця 11 класу Харківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №151.

145. "Визначення фізико-хімічних характеристик пральних порошків. Вплив синтетичних 
миючих засобів на біологічні об'єкти"; Даниленко Дарина Сергіївна, учениця 11 класу 
Кегичівського ліцею.

146. "Вплив активності α-амілази клітин букального епітелію на частоту захворюваності 
гострими респіраторними захворюваннями"; Землянська Вікторія В’ячеславівна, 
вихованка Харківського обласного Палацу дитячої та юнацької творчості.

147. "Відбір і технологія тренінгу коней у вольтижуванні на основі фізіологічних та 
біомеханічних особливостей"; Михальчук Марина Василівна, учениця 11 класу 
Харківського НВК №45 "Академічна гімназія".



148. "Гуманна дресура – як спосіб збагачення середовища існування тварин в умовах 
неволі"; Гаражина Анна Валеріївна, учениця 11 класу КЗ "Харківський коледж 
Харківської гуманітарно-педагогичної академіі".

149. "Профілактика шкідливих звичок у коня на основі умовних та безумовних рефлексів"; 
Духаніна Маргарита Анатоліївна, вихованка еколого-натуралістичного відділу КЗ 
"Харківського обласний Палац дитячої та юнацької творчості".

150. "Поведінка копитних тварин в багатовидовому змішаному стаді в умовах Екопарку"; 
Єгорова Марія Олександрівна, вихованка Фельдман Екопарк.

151. "Підбір та розрахунок раціону для коней різних груп"; Сударенко Юлія Дмитрівна, 
вихованка КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості".

152. "Вивчення орнітофауни заплави річки Берестова"; Безега Євгеній Васильович, учень 11
класу Петрівського навчально-виховного комплексу (загальноосвітня школа І-ІІІ - 
дошкільний навчальний заклад).

153. "Біопрепарат "Байкал ЕМ-1""; Чухно Марія Сергіївна, учениця 10 класу Харківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №151.

Хмельницька область
154. "Комлексна оцінка гігієнічних властивостей поліфункціональних текстильних 

матеріалів"; Семенюк Діана Валентинівна, вихованка Хмельницького еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді.

155. "Дослідження рівня забруднення важкими металами території села Шатава, прилеглої 
до автомагістралі "Житомир-Чернівці""; Шевчук Наталія Олександрівна, вихованка 
Дунаєвецької районної станції юних натуралістів.

156. "Утворення тонких напівпровідникових плівок сульфідів електрохімічним 
відновленням сульфуру"; командний проект: Жилюк Сергій Сергійович, учень 11 класу
Хмельницького спеціалізованого ліцею-інтернату поглибленої підготовки в галузі 
науки; Вавринчук Вадим Сергійович, учень 11 класу Хмельницького спеціалізованого 
ліцею-інтернату поглибленої підготовки в галузі науки.

Черкаська область
157. "Поєднання фосфоресцентної на ексиплексної емісії для виготовлення 

високоефективних органічних світловипромінюючих діодів"; Битко Тетяна Леонідівна, 
учениця 10 класу Черкаської спеціалізованої школи I-III ступенів №3.

158. "оцінка якості повітря м.Черкаси методом ліхеноіндикації"; Ковач Богдан Олексійович, 
учень 11 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10.

159. "Термомодернізація будівлі Черкаської спеціалізованої школи № 3 як реальний шлях 
зменшення карбонового сліду та споживання природного газу"; Кір’ян Євгеній 
Павлович, учень 11 класу Черкаської спеціалізованої школи I-III ступенів №3.

160. "Поліморфізм популяції зелених жаб (Pelophylax complex) деяких водойм Середнього 
Подніпров'я"; Радько Марина Олексіївна, учениця 11 класу Черкаської спеціалізованої 
школи I-III ступенів №3.

Чернігівська область
161. "Вплив складових косметичних препаратів, які використовуються в перукарнях та 

салонах краси, на води р. Стрижень у м. Чернігові та рекомендації щодо його 
зменшення"; Куслій Аня Петрівна, учениця 11 класу Чернігівського професійного 
ліцею побуту.

 Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що відряджає.

Директор НЕНЦ Вербицький В. В.


