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НАКАЗ 

01.03.2014 р.         №16 

 

Про підсумки Всеукраїнського 

конкурсу Intel Еко-Україна 2014  

 

З метою всебічної підтримки обдарованої молоді, сприяння модернізації 
змісту науково-дослідної, пошукової, експериментальної та практичної 
діяльності учнівської молоді, впровадження інноваційно-освітніх методів і 
технологій у навчальних закладах України, забезпечення інтеграції вітчизняної 
освіти і науки у європейський та світовий простір, Міністерство освіти і науки 
України спільно з Національним еколого-натуралістичним центром учнівської 
молоді (НЕНЦ) та дирекцією освітніх програм Intel в Україні з 26 лютого по 1ё 
березня 2014 року провели Всеукраїнський конкурс «Intel Еко-Україна 2014» - 
національний етап Міжнародного конкурсу науково-технічної творчості 
школярів Intel ISEF 2014 (International Science and Engineering Fair).  

За проведення учнівських наукових досліджень та успішний захист 
конкурсних робіт згідно з сучасними вимогами Міжнародного конкурсу Intel 
ISEF по секціях: «Біоінженерія», «Ботаніка», «Екологічна інженерія та 
енергозберігаючі технології», «Екологія та охорона навколишнього 
середовища», «Зоологія», «Медицина», «Науки про Землю», «Психологія», 
«Хімічна інженерія», «Хімія і біохімія», 

НАКАЗУЮ: 
І. Нагородити сертифікатами учасників Всеукраїнського конкурсу «Intel 

Еко-Україна 2014»  (за підписом директора конкурсу в Україні, директора 

НЕНЦ, доктора педагогічних наук В.В. Вербицького та директора з 

корпоративних питань корпорації Intel в Україні та СНД Т.В. Нанаєвої) 

всіх учасників конкурсу. 

ІІ. Нагородити дипломом ІІІ ступеня учасників конкурсу «Intel Еко-

Україна 2014» за зайняте третє місце за категоріями (за підписом 

директора Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді, доктора педагогічних наук Вербицького В.В.): 

1. Жукровська Ксенія, учениця 11 класу Львівської академічної гімназії;  
тема проекту: "Вплив надекспресії гена bldDАТ на морфогенез та 
вторинний метаболізм Actinoplanes teichomyceticus"; 
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2. Горохова Анастасія, вихованка Київського Палацу дітей та юнацтва;  тема 
проекту: "Дослідження нематицидної активності грунтових 
актиноміцетів"; 

3. Мушкет Ольга, вихованка Київського Палацу дітей та юнацтва;  тема 
проекту: "Визначення стійкості трансгенних рослин тютюну до підвищеної 
концентрації солі"; 

4. Пашаєва Лаура, учениця 11 класу Спеціалізованої школи №247 м. Києва;  
тема проекту: "Вивчення антиоксидантної активності салатних рослин та 
можливі шляхи її підвищення"; 

5. Оверченко Жанна, учениця 11 класу Еколого-природничого ліцею №116 
м.Києва;  тема проекту: "Мікроклональне розмноження орхідей 
(Phalaenopsis L.) в умовах in vitro"; 

6. Гаврилюк Валентина, учениця 10 класу Українського гуманітарного ліцею 
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка;  тема 
проекту: "Карабідофауна в агроценозі пшениці озимої"; 

7. Писаренко Дмитро, учень 11 класу Вінницького НВК "ЗОШ I-III ст.-
гімназія №6";  тема проекту: "Подолання проблеми замору риби на 
водоймах за допомогою пристрою "Аератора""; 

8. Гринько Артем, вихованець Первомайського центру науково-технічної 
творчості учнівської молоді, Миколаївська область;  тема проекту: 
"Автоматичний термостабільний паяльник"; 

9. Гарімадов Амір, учень 11 класу Криворізької ЗОШ І-ІІІ ст. №126, 
Дніпропетровська область;  тема проекту: "Оцінка якості питної води 
основних та альтрнативних джерел водопостачання м. Кривого Рогу"; 

10. Кітченко Ольга, учениця 11 класу Криворізького центрально-міського 
ліцею, Дніпропетровська область;  тема проекту: "Сапропелізація,як один з 
методів рекультивації грунтів відвалів ГЗК"; 

11. Шустова Анастасія, учениця 11 класу КЗО "Фінансово-економічний ліцей" 
м.Дніпропетровська;  тема проекту: "Визначення екологічного стану озер 
Амур методом біоіндикації"; 

12. Мартинова Олена, учениця 11 класу Хмельницького спеціалізованого 
ліцею-інтернату поглибленої підготовки в галузі науки; тема проекту: 
"Фітомеліоративна оптимізація фізичних показників якості води 
техногенних озер Хмельниччини"; 

13. Черей Анастасія, учениця 11 класу Хмельницького спеціалізованого 
ліцею-інтернату поглибленої підготовки в галузі науки;  тема проекту: 
"Фітомеліоративна оптимізація фізичних показників якості води 
техногенних озер Хмельниччини"; 

14. Лук'янов Олег, вихованець Екологічного центру Рівненського міського 
Палацу дітей та молоді;  тема проекту: ""Велика вода малої річки" із 
оцінки екологічного стану малої р. Стубелка та розробки заходів щодо її 
відновлення"; 

15. Кір'якулова Марія, учениця 11 класу КЗ "Нікопольська СЗОШ І-ІІІ ст. №2  
імені Героя Радянського Союзу В.М.Усова", Дніпропетровська область;  
тема проекту: "Білки печінки бичків, як молекулярні біоіндикатори 
екологічного стану Каховського водосховища"; 



16. Лоповок Карина, учениця 10 класу Еколого-природничого ліцею №116 
м.Києва;  тема проекту: "Американський кокер спанієль. Піроплазмоз: 
симптоми та діагностика хвороби"; 

17. Егорова Марія, вихованка "Фельдман Екопарк", Харківська область;  тема 
проекту: "Поведінка копитних тварин в умовах змішаної експозиції 
зоопарку"; 

18. Курбатов Євген, учень 10 класу Еколого-природничого ліцею №116 
м.Києва;  тема проекту: "Активність процесів переамінування в крові 
коропа за дії комплексу ксенобіотиків"; 

19. Юрченко Анастасія, вихованка гуртка "Основи ветеринарної медицини" 
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;  тема 
проекту: "Змішани паразити курей (видовий склад та лікування)"; 

20. Затула Ольга, учениця 11 класу Одеської гімназії №9;  тема проекту: 
"Морфо-функціональний стан зубощелепної системи у пацієнтів 13-15 
років з тансверзальною різцевою оклюзією на фоні гіпертрофії глоткових 
мигдалин II-III ступеню"; 

21. Щоголєва Дар`я, учениця 11 класу Стахановського НВК №29, Луганська 
область;  тема проекту: "Дерматогліфічні маркери при невиношуванні 
вагітності"; 

22. Мельничук Оксана, учениця 11 класу Українського медичного ліцею 
Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця;  тема проекту: 
"IT-інтергована біосистема – як мобільний діагностичний комплекс для 
служби швидкої допомоги"; 

23. Жарінова Софія, учениця 10 класу Українського медичного ліцею 
Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця;  тема проекту: 
"Артеріальний тиск у підлітків та його зміни під час фізичного 
навантаження"; 

24. Поздняков Ілля, учень 11 класу Українського медичного ліцею 
Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця;  тема проекту: 
"Радіопротекторна дія меланінів з вищих базидіоміцетових грибів на 
гемопоетичну систему лабораторних тварин"; 

25. Кроковський Едуард, учень 9 класу Львівського технологічного ліцею;  
тема проекту: "Метод спонукання людей до роздільної утилізації відходів"; 

26. Корнієнко Лілія, учениця 11 класу СЗОШ №128 м.Києва;  тема проекту: 
"Вплив музики та звуків природи на різні види діяльності школярів"; 

27. Дячук Ярослава, учениця 10 класу КНЗ "Хіміко-екологічний ліцей" 
м.Дніпропетровська;  тема проекту: "Новий тип фосфатного покриття на 
сталі і оцинкованої сталі, нанесений з розчину триполіфосфата натрія"; 

28. Школяр Дар'я, учениця 11 класу Полтавської гімназїї №33;  тема проекту: 
"Фізико-хімічні та мікробіологічні показники пломбіру"; 

29. Порох Володимир, учень 11 класу Українського медичного ліцею 
Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця;  тема проекту: 
"Дослідження впливу антиепілептичних препаратів на злиття синаптичних 
везикул на прикладі габапентину"; 

30. Пемпко Дмитро, учень 11 класу Нововолинського ліцею-інтернату, 
Волинська область;  тема проекту: "Електрохімічний синтез нанопорошків 
купрум (І) оксиду"; 



31. Зіма Олександра, учениця 11 класу КЗО СЗШ № 87 м.Дніпропетровська; 
тема проекту: "Трибохімічна активація нікелю гідроксиду як активної 
речовини для використання в гібридних суперкондесаторах"; 

32. Гальчевська Єлизавета, учениця 11 класу КНЗ "Хіміко-екологічний ліцей" 
м.Дніпропетровська;  тема проекту: "Трибохімічна активація нікелю 
гідроксиду як активної речовини для використання в гібридних 
суперкондесаторах"; 

33. Даниско Юлія, учениця 11 класу Дмитрівської ЗОШ І-ІІІ ст., Одеська 
область;  тема проекту: "Потенційні анальгетичні засоби на основі 1,4-
бенздиазепін-2-ону. Синтез, структура, властивості". 

ІІІ. Нагородити дипломом ІІ ступеня учасників конкурсу «Intel Еко-

Україна 2014» за зайняте друге місце за категоріями (за підписом 

Директора Національного еколого-натуралістичного центру, доктора 

педагогічних наук Вербицького В.В.): 

1. Пироговський Антон, учень 11 класу Навчально-виховного комплексу 
№209 "Сузір'я" м. Києва;  тема проекту: "Конструювання синтетичних 
промоторів для регульованої експресії трансгенів у рослинах"; 

2. Грушовий Віктор, учень 11 класу Гімназії №191 ім.П.Г.Тичини м.Києва;  
тема проекту: "Експериментальне дослідження особливостей 
модифікованих біокерамічних матеріалів для імплантації у хрящ"; 

3. Берник Світлана, вихованка Міжгірської районної станції юних 
натуралістів, Закарпатська область;  тема проекту: "Дослідження 
синантропної флори смт.Міжгіря та його околиць"; 

4. Летягін Дмитро, учень 11 класу Стахановської гімназії №7, Луганська 
область;  тема проекту: "AquaTech"; 

5. Дехтяренко Георгій, учень 10 класу Ліцею міжнародних відносин №51 
м.Києва;  тема проекту: "Вплив інокуляції Bradyrhizobium Japonicum УКМ 
В-6035 на мікроструктуру ризосферного ценозу і фотосинтетичний апарат 
сої"; 

6. Іванова Анастасія, учениця 11 класу Київського природничо-наукового 
ліцею №145;  тема проекту: "Установка для опріснення води за рахунок 
непрямого випаровування і конденсації в одному апараті"; 

7. Мальцева Дар'я, учениця 10 класу КНЗ "Хіміко-екологічний ліцей" 
м.Дніпропетровська;  тема проекту: "Нерозчинний анод для пристроїв 
очищення води та водопідготовки на основі NI-W"; 

8. Ємець Денис, учень 11 класу Кам'янського еколого-економічного ліцею, 
Черкаська область;  тема проекту: "Біотестування нафтозабруднених 
ґрунтів м.Кам’янки Черкаської області"; 

9. Шеремей Володимир, учень 9 класу Львівського технологічного ліцею;  
тема проекту: "Дзеркальний світлопровід як засіб формування 
ландшафтно-паркової архітектури"; 

10. Блюм Ростислав, учень 9 класу Ліцею "Голосіївський" №241 м.Києва;  
тема проекту: "Отримання екологічно чистого біопалива з рижію 
посівного"; 



11. Жук Богдан, учень 11 класу КЗО "СЗШ №132" м.Дніпропетровська;  тема 
проекту: "Використання черепашкових амеб (Testаcea) у біоіндикації та 
відновленні засолених ґрунтів в умовах агроценозу"; 

12. Ворфоломєєва Валентина, учениця 11 класу Донецького обласного 
санаторного ліцею-інтернату "Ерудит" з профільним навчанням та 
поглибленим вивченням гуманітарних суспільних та природничо-
математичних дисциплін Донецької обласної ради;  тема проекту: "Пошук 
активних продуцентів лігніназ серед вищих сапротрофних 
дереворуйнівних грибів"; 

13. Радько Марина, учениця 10 класу Черкаської спеціалізованої школи №3;  
тема проекту: "Біоіндикація якості води річки Сули за макрофітами та 
макрозообентосом"; 

14. Шульженко Ірина, учениця 10 класу Ірпінської ЗОШ І-ІІІ ст. №6, Київська 
область;  тема проекту: "Процеси накопичення йонів Алюмінію 
гідробіонтами-біофільтраторами"; 

15. Потоцький Андрій, учень 10 класу Еколого-природничого ліцею №116 
м.Києва;  тема проекту: "Хламідіози у котів"; 

16. Фільварків Світлана, учениця 11 класу Городенківської гімназії 
ім.А.Крушельницького, Івано-Франківська область;  тема проекту: 
"Орнітофауна антропогенних ландшафтів Придністровського Покуття в 
сезонній динаміці"; 

17. Македон Анна, учениця 11 класу Українського медичного ліцею 
Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця;  тема проекту: 
"Дослідження функціонального стану спортсменів високої кваліфікації"; 

18. Костюк Богдан, учень 11 класу Українського медичного ліцею 
Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця;  тема проекту: 
"Вплив антимікотиків, гормонів та цитостатиків на біологічні властивості 
грибів роду Candida (Candida Albicans)"; 

19. Гаврилова Анжеліка, учениця 11 класу Черкаської спеціалізованої школи 
№3;  тема проекту: "Вплив енергетичних напоїв на деякі показники 
здоровя підлітків"; 

20. Нагаївська Каріна, учениця 10 класу Білоцерківського колегіуму 
Білоцерківської міської ради Київської області, Київська область;  тема 
проекту: "Геологічна та економічна оцінка Тарасівського ільменіт-рутил-
цирконового родовища"; 

21. Харченко Владислава, учениця 11 класу Донецького НВК №92;  тема 
проекту: "Схильності підлітків до ризику і віктимної поведінки"; 

22. Марухленко Алла, учениця 10 класу Красноармійського НВК, Донецька 
область;  тема проекту: "Антиоксиданти: "за" та "проти""; 

23. Петренко Наталія, учениця 11 класу Ліцею "Наукова зміна" м. Києва;  тема 
проекту: "Детекція чужорідних генетичних послідовностей в зразках 
кукурудзи методом ПЛР"; 

24. Кусяк Василь, учень 9 класу Житомирської ЗОШ №28;  тема проекту: 
"Адсорбція іонів Pb2+ нанокомпозитами на основі високодисперсного 
Fe3O4 модифікованого SiO2, TiO2"; 

25. Дудок Олег, учень 11 класу Львівської СШ №49;  тема проекту: "Нові 
перспективні матеріали для анодів паливних елементів"; 



ІV. Нагородити дипломом І ступеня учасників конкурсу «Intel Еко-Україна 

2014» за зайняте перше місце за категоріями (за підписом директора 

Національного еколого-натуралістичного центру, доктора педагогічних 

наук Вербицького В.В.): 

1. Давітян Каріна, вихованка Київського Палацу дітей та юнацтва;  тема 
проекту: "Отримання трансгенних рослин Nicotiana benthamiana L., що 
містять гени α- та β-субодиниць проліл-4-гідроксилази"; 

2. Пишеніна Ксенія, учениця 9 класу Іванівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Івана 
Рачкова, Миколаївська область;  тема проекту: "Вплив відпрацьованого 
субстрату грибів Гливи на урожайність огірку сорту Конкурент при 
вирощуванні за еко-технологіями (в умовах посушливого клімату 
Очаківщини)"; 

3. Литовченко Михайло, учень 10 класу КНЗ "Хіміко-екологічний ліцей" 
м.Дніпропетровська;  тема проекту: "Автономна опріснювальна установка, 
що працює завдяки енергії хвиль"; 

4. Гуменюк Іван, учень 9 класу Красилівського НВК "Гімназія та ЗОШ І ст.", 
Хмельницька область;  тема проекту: "Водозабірний самоочисний фільтр 
широкого застосування"; 

5. Дорохін Віктор, учень 11 класу Алуштинської ЗОШ №2, АР Крим; тема 
проекту: "Динамічне моделювання розвитку парку"; 

6. Чичілова Марта, учениця 9 класу Алуштинської ЗОШ №2, АР Крим;  тема 
проекту: "Динамічне моделювання розвитку парку"; 

7. Гаврись Георгій, вихованець Природничого ліцею НЕНЦ;  тема проекту: 
"Дослідження впливу природних та антропогенних факторів на стан птахів 
територій з різним природоохоронним статусом"; 

8. Гордейчик Арсеній, вихованець Київського Палацу дітей та юнацтва;  тема 
проекту: "Біологічна активність штамів молочнокислих бактерій та їх 
пробіотичні властивості"; 

9. Гордієнко Володимир, учень 10 класу Ліцею "Голосіївський" №241 
м.Києва;  тема проекту: "Реалізація ефекту "свідка" у лабораторних мишей 
внаслідок дії іонізуючої радіації"; 

10. Скибінський Олександр, учень 10 класу Українського медичного ліцею 
Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця;  тема проекту: 
"Регенерація периферійного нерва за умов нейропластики"; 

11. Согоян Тигран, вихованець Центру дитячої та юнацької творчості м. 
Алушти, АР Крим;  тема проекту: "Просторові і сезонні особливості зміни 
режиму вітру на території міста Алушти"; 

12. Живкова Кристина, учениця 9 класу Маріупольської гімназії №2, Донецька 
область;  тема проекту: "Вивчення особливостей міжособистісного 
спілкування підлітків"; 

13. Бокань Белла, вихованка КРПЗ "Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді" м. Сімферополя;  тема проекту: "Вивчення генетичного 
поліморфізму секретоглобіна - регуляторного фактора імунітету"; 

14. Король Роман, учень 11 класу КЗ "Луцька гімназія №21 імені Михайла 
Кравчука";  тема проекту: "Електрохімічний синтез наночастинок оксиду 
цинку – ефективного поглинача чадного газу"; 



15. Шкірко Святослав, учень 11 класу Монастирецького НВК, Львівська 
область;  тема проекту: "Інтерметалічна сполука Gd2Ni2Sn як потенційний 
водень-сорбційний матеріал"; 

V. Вручити спеціальні премії від Президентського фонду Леоніда Кучми 

"Україна" наступним переможцям  Всеукраїнського конкурсу ««Intel Еко-

Україна 2014»»:: 

1. Дорохін Віктор, учень 11 класу Алуштинської ЗОШ №2, АР Крим; тема 
проекту: "Динамічне моделювання розвитку парку"; 

2. Чичілова Марта, учениця 9 класу Алуштинської ЗОШ №2, АР Крим;  тема 
проекту: "Динамічне моделювання розвитку парку"; 

3. Шкірко Святослав, учень 11 класу Монастирецького НВК, Львівська 
область;  тема проекту: "Інтерметалічна сполука Gd2Ni2Sn як потенційний 
водень-сорбційний матеріал"; 

 VІ. Відповідно до Міжнародного Положення про конкурс Intel ISEF та 

рішення наукового журі конкурсу «Intel Еко Україна 2014» нагородити 

дипломом від Товариства біології In Vitro (експериментальні лабораторні 

дослідження) за найкращу роботу з експериментальних біологічних 

досліджень: 

1. Грушовий Віктор, учень 11 класу Гімназії №191 ім.П.Г.Тичини м.Києва;  
тема проекту: "Експериментальне дослідження особливостей 
модифікованих біокерамічних матеріалів для імплантації у хрящ"; 

VІI. Відповідно до Міжнародного Положення про конкурс Intel ISEF та 

рішення наукового журі конкурсу «Intel Еко Україна 2014» нагородити 

дипломом Сталого Розвитку від корпорації Ріко за видатну роботу, у якій 

найкраще висвітлені питання проблеми відповідальності за довкілля і 

сталого розвитку: 

1. Зіма Олександра, учениця 11 класу КЗО СЗШ № 87 м.Дніпропетровська; 
тема проекту: "Трибохімічна активація нікелю гідроксиду як активної 
речовини для використання в гібридних суперкондесаторах"; 

2. Гальчевська Єлизавета, учениця 11 класу КНЗ "Хіміко-екологічний ліцей" 
м.Дніпропетровська;  тема проекту: "Трибохімічна активація нікелю 
гідроксиду як активної речовини для використання в гібридних 
суперкондесаторах"; 

VIII. Відповідно до Міжнародного Положення про конкурс Intel ISEF та 

рішення наукового журі конкурсу «Intel Еко Україна 2014» нагородити 

дипломом від Асоціації жінок-дослідниць Землі за найкращу роботу у 

галузі наук про Землю: 

1. Чичілова Марта, учениця 9 класу Алуштинської ЗОШ №2, АР Крим;  тема 
проекту: "Динамічне моделювання розвитку парку"; 



ІХ. Відповідно до Міжнародного Положення про конкурс Intel ISEF та 

рішення наукового журі конкурсу «Intel Еко Україна 2014» нагородити 

дипломом від Американського метеорологічного товариства за найкращу 

роботу у галузі метеорології: 

1. Согоян Тигран, вихованець Центру дитячої та юнацької творчості м. 
Алушти, АР Крим;  тема проекту: "Просторові і сезонні особливості зміни 
режиму вітру на території міста Алушти"; 

Х. Відповідно до Міжнародного Положення про конкурс Intel ISEF та 

рішення наукового журі конкурсу «Intel Еко Україна 2014» нагородити 

дипломом від Фундації матеріалознавства ASM за найкращу презентацію у 

галузі матеріалознавства або використання матеріалознавчих концепцій: 

1. Ковальський Лука, учень 10 класу міжнародної школи "Меридіан" 
м.Києва; тема проекту: "Вплив музики на ріст і розвиток рослин"; 

2. Киличчі Деніз, учень 10 класу міжнародної школи "Меридіан" м.Києва; 
тема проекту: "Вплив музики на ріст і розвиток рослин"; 

ХІ. Відповідно до Міжнародного Положення про конкурс Intel ISEF та 

рішення наукового журі конкурсу «Intel Еко Україна 2014» нагородити 

дипломом від Американської психологічної асоціації за найкращу 

презентацію у галузі психології та споріднених наук: 

1. Корнієнко Лілія, учениця 11 класу СЗОШ №128 м.Києва;  тема проекту: 
"Вплив музики та звуків природи на різні види діяльності школярів"; 

ХII. Надати лист Подяки від Національного еколого-натуралістичного 

центру Міністерства освіти і науки України (за підписом директора НЕНЦ, 

доктора педагогічних наук В.В.Вербицького) науковим керівникам, які 

забезпечили успішний науково-педагогічний супровід учнівських 

досліджень, що відзначені дипломами конкурсу: 

1. Адамчук-Чала Надія Іванівна, к.б.н. науковий співробітник Інституту 
ботаніки ім.М.Г.Холодного.; 

2. Анхим Василь Іванович, магістр ветеринарної медицини, ветеринарний 
лікар ветеринарної клініки "Велика Медведиця"; 

3. Барна Ольга Миколаївна, д.м.н., професор кафедри діабетології Інституту 
післядипломної освіти ім. Шупика; 

4. Березан Ольга Веніамінівна, к.п.н., вчитель хімії Нововолинського ліцею-
інтернату; 

5. Білько Надія Михайлівна, д.м.н., професор, завідувач кафедри діагностики 
біологчних систем НаУКМА; 

6. Бондаренко Наталія Олегівна, вчитель біології, хімії, вчитель вищої 
категорії, старший вчитель Криворізького центрально-міського ліцею; 

7. Бортник Наталія Миколаївна, вчитель біології та екології, заступник 
директора з НВР Вінницького НВК "ЗОШ I-III ст.-гімназія №6"; 

8. Булигіна Людмила Вікторівна, вчитель інформатики та ІКТ Стахановської 
гімназії №7; 



9. Бундзяк Петро Васильович, вчитель біології Городенківської гімназії 
ім.А.Крушельницького, керівник гуртка юних екологів Городенківської 
СЮН; 

10. Видолоб Наталія Миколаївна, вчитель біології СЗОШ №128 м.Києва; 
11. Гаврилюк Наталія миколаївна, молодший науковий співробітник інституту 

ННЦ "Інституту землероббства НАНУ"; 
12. Галаган Тетяна Олександрівна, к.б.н., завідувач лабораторії Інститут 

захисту рослин НААН України; 
13. Гаражина Олена Семенівна, керівник гуртків "Любителі домашніх тварин" 

КЗ "Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості"; 
14. Гармашева Інна Леонтіївна, к.б.н., науковий співробітник ІМВ НАНУ; 
15. Герасименко Ірина Михайлівна, к.б.н., науковий співробітник Інституту 

клітинної біології та генетичної інженерії НАН України; 
16. Глущук Катерина Леонідівна, спеціаліст-генетик, вчитель хімії 

Стахановського НВК №29; 
17. Горбик Петро Петрович, д.ф.-м.н., керівник відділу Інститут хімії поверхні 

(м.Київ); 
18. Гуйська Юлія Миколаївна, вчитель біології гімназії №191 ім.П.Г. Тичини 

м. Києва; 
19. Гуменюк Юрій Парфенович, старший вчитель, вчитель-методист 

Красилівського НВК "Гімназія та ЗОШ І ст."; 
20. Деган Віталіна Вікторівна, аспірант кафедри зоології та екології 

Дніпропетровського національного університету, вчитель біології та 
екології КЗО "СЗШ №132" м.Дніпропетровська; 

21. Довгаль Людмила Володимирівна, вчитель біології та екології, вчитель-
методист Черкаської спеціалізованої школи №3; 

22. Древаль Костянтин Григорович, м.н.с. кафедри фізіології рослин ДонНУ; 
23. Євтушенко Микола Юрійович, д.б.н., завідувач кафедри гідробіології 

НУБіП України; 
24. Карась Антон Феодосійович, к.б.н.; завідувач лабораторії біофізики ДУ 

"Інститут отоларингології  ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України"; 
25. Карєва Міліца Олександрівна, завідуюча лабораторії експериментальної і 

теоретичної  біології  Київського Палацу дітей та юнацтва; 
26. Коваленко Вадим Леонидович, к.х.н., Заслужений працівник освіти 

України, доцент кафедри технічної електрохімії ДВНЗ "Український 
державний хіміко-технологічний університет"; 

27. Ковальов Сергій Олександрович, педагог - методист, керівник гуртка 
Центру дитячої та юнацької творчості м. Алушти; 

28. Козачук Марія Данилівна, вчитель хімії Дмитрівської ЗОШ І-ІІІ ст.; 
29. Колдун Віктор Петрович, керівник науково-дослідної лабораторії 

Львівського технологічного ліцею; 
30. Коток Валерій Анатолійович, к.т.н. доцент ДВНЗ "Український державний 

хіміко-технологічний університет"; 
31. Крайняк Олена Василівна, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, 

вчитель-методист КЗО "Фінансово-економічний ліцей" 
м.Дніпропетровська; 



32. Кулішова Алла Анатоліївна, вчитель вищої категорії, вчитель-методист 
Криворізької ЗОШ І-ІІІ ст. №126; 

33. Куроченко Ірина Іванівна, керівник Екологічного центру Рівненського 
міського Палацу дітей та молоді; 

34. Литовченко Юрій Кирилович, к.т.н., доцент, Дніпропетровська 
металургійна академія; 

35. Лучаківська Юлія Сергіївна, к.б.н., науковий співробітник відділу 
генетичної інженерії Інституту клітинної біології і генетичної інженерії 
НАН України; 

36. Малая Олена Костянтинівна, керівник навчальних колективів КРПЗ 
"Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді" м. 
Сімферополя; 

37. Малий Костянтин Дмитрович, к.м.н., старший викладач кафедри біохімії 
Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського; 

38. Малошевич Наталія Іванівна, вчитель біології, спеціаліст вищої категорії 
Еколого-природничого ліцею №116 м.Києва; 

39. Маркова Олена Геннадіївна, практичний психолог Донецького НВК №91; 
40. Марковський Олексій Вікторович, провідний інженер Інституту клітинної 

біології та генетичної інженерії НАН України; 
41. Мельник Ірина Вікторівна, вчитель хімії, вчитель вищої категорії, старший 

вчитель Кам'янського еколого-економічного ліцею; 
42. Мельничук Максим Дмитрович, д.б.н., професор, академік НААН України, 

проректор з наукової, інноваційної та міжнародної діяльності НУБіП 
України; 

43. Михайлова Олена Володимирівна, вчитель біології і хімії Іванівської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів ім. Івана Рачкова; 

44. Мігутіна Олена Олександрівна, вчитель хімії вищої категорії, вчитель - 
методист, Заслужений вчитель України Красноармійського НВК; 

45. Міліянчук Христина Юріївна, працівник Виноградівського районного 
центру позашкільної роботи з дітьми; 

46. Міронова Наталія Геннадіївна, к.т.н. доцент, завідувач кафедри екології 
Хмельницького національного університету; 

47. Москвіна Наталя Олексіївна, практичний психолог Маріупольської гімназії 
№2, ст. викладач кафедри психології і соціальних наук Маріупольської 
філії МАУП; 

48. Назаренко Володимир Іванович, професор державної екологічної академії 
післядипломної освіти та управління Мінприроди України, академік 
Української академії наук; 

49. Наконечна Наталія Олексіївна, завідувач НПЦ "Дослідник" Київського 
Палацу дітей та юнацтва; 

50. Недзвецький Віктор Станіславович, д.б.н., професор кафедри біохімії та 
біофізики ДНУ ім. Олеся Гончара; 

51. Паєнтко Вікторія Василівна, магістр хімії, керівник гуртка ІЕТЦ, 
провідний інженер ІХП імені О.О.Чуйка НАНУ; 

52. Перевізник Орест Богданович, завідувач лабораторії кафедри фізичної та 
колоїдної хімії Львівського національного університету імені Івана 
Франка; 



53. Пряха Марина Михайлівна, керівник гуртків Міжгірської районної станції 
юних натуралістів; 

54. Серебряков Валентин Валентинович, д.б.н., професор, завідувач кафедри 
зоології ННЦ "Інститут біології" Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка; 

55. Сидоренко Ірина Володимирівна, лікар ветеринарної медицини 
Національного еколого-натуралістичного центру учнісвької молоді, 
аспірант кафедри паразитології Національного університету біоресурсів і 
природокористування України; 

56. Сліпчук Ірина Юріївна, к.п.н., вчитель біології ліцею №208 Дніпровського 
району м. Києва; 

57. Стародумова Юлія Сергіївна, спеціаліст першої кваліфікаційної категорії, 
вчитель хімії Полтавської гімназії №33; 

58. Толубко Ганна Василівна, вчитель біології та екології вищої категорії 
Еколого-природничого ліцею №116 міста Києва; 

59. Халатов Артем Артемович, академік НАН України, завідувач відділу 
Інституту технічної теплофізики НАН України; 

60. Херсонська Тетяна Борисівна, аспірантка Національного медицинського 
університету ім. М.І. Пірогова; 

61. Хірівський Петро Романович, к.б.н., доцент, завідувач кафедри екології та 
біології Львівського національного аграрного університету; 

62. Шокотько Владислав Федорович, керівник гуртка "Оригінальне 
приладобудування" Первомайського центру науково-технічної творчості 
учнівської молоді; 

63. Ющук Олександр Сергійович, магістр біології, аспірант кафедри генетики і 
біотехнології Львівського національного університету імені І.Франка; 

64. Ягенська Галина Василівна, к.п.н., вчитель Луцької гімназії №21 імені 
Михайла Кравчука, Заслужений вчитель України; 

65. Янчук Олександр Миколайович, к.х.н., доцент кафедри неорганічної та 
фізичної хімії Східноєвропейського національного університету імені Лесі 
Українки; 

66. Яременко Людмила Петрівна, вчитель географії Білоцерківського 
колегіуму Білоцерківської міської ради Київської області; 

 

 
Директор НЕНЦ, 
директор конкурсу в Україні      В.В. Вербицький 


