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Про підсумки заочного етапу 
Всеукраїнського форуму учнівської та 
студентської молоді «Дотик Природи» 2013 
 
Згідно орієнтовного плану масових заходів на 2013 рік, листа Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України від 29.08.2013 № 1/9-586, наказу 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.05.2012р. №572 та 
відповідно до рішення оргкомітету, запрошуємо до участі в очному етапі 
Всеукраїнського біологічного форуму учнівської та студентської молоді «Дотик 
Природи», що буде проходити 21-23 жовтня 2013 року в НЕНЦ, таких 
учасників:  

м.Київ 

1. "Мікроклональне розмноження сурфінії в умовах in vitro"; Оверченко 
Жанна, учениця 11 класу Еколого-природничого ліцею №116 м.Києва;  

2. "Дослідження фітогормонів як регуляторів росту морських водоростей 
Cestoseira barbata"; Нестерчук Юлія, учениця 11 класу Українського 
гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка;  

3. "Скринінг рослин, які мають інсектицидну дію, за допомогою тест-
системи з використанням личинок тутового шовкопряду"; Коломицева 
Ольга, вихованка Київського Палацу дітей та юнатцва;  

4. "Вивчення антиоксидантної активності рослин в умовах in vitro"; Пашаєва 
Лаура, вихованка Київського Палацу дітей та юнатцва;  

5. "Обґрунтування технології виробництва біопалива з культур синьо-
зелених водоростей"; Антіпова Павлина, учениця 11 класу Еколого-
природничого ліцею №116 м.Києва;  
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6. "Забруднення водойм хімічними сполуками (на прикладі о. Дідорівка, що 
знаходиться в Національному природному парку "Голосіївський" 
м.Києва)"; Мірзоєв Тимур, учень 10 класу Еколого-природничого ліцею 
№116 м.Києва;  

7. "Біологічна дія біошламу біогазових установок"; Малошевич Сергій, 
учень 11 класу Еколого-природничого ліцею №116 м.Києва;  

8. "Молюски у радіоекологічних дослідженнях прісноводних екосистем"; 
Чепіга Людмила, студентка ІІІ курсу Національного авіаційного 
університету;  

9. "Філософія екології людини"; Вербицький Володимир, студент ІІІ курсу 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка;  

10. "Екологічні зони в піднебессі"; командний проект: Музиченко Діана, 
вихованка Центру технічної творчості та професійної орієнтації шкільної 
молоді Дарницького району м.Києва; Кремінь Каріна, учениця 10 класу, 
вихованка Центру технічної творчості та професійної орієнтації шкільної 
молоді Дарницького району м.Києва;  

11. "Світле майбутнє джмелів"; Фролова Поліна, студентка II курсу ННЦ 
"Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка;  

12. "Дирофіляріоз: діагностування, профілактика та лікування"; Гончаренко 
Артем, учень 11 класу Еколого-природничого ліцею №116 м.Києва;  

13. "Дельфіни - казкові лікарі моря"; Гуленко Дар'я, учениця 11 класу 
Еколого-природничого ліцею №116 м.Києва;  

14. "Ентомофаги в агроценозі пшениці озимої"; Гаврилюк Валентина, 
вихованка Київського Палацу дітей та юнатцва;  

15. "Вплив типу живлення на розмноження птахів"; Степанова Каріна, 
вихованка Київського Палацу дітей та юнатцва;  

16. "Виділення і дослідження аеробених целюлозоруйнуючих бактерій"; 
Безпала Анна, вихованка Київського Палацу дітей та юнатцва;  

17. "Виділення, визначення та дослідження деяких пробіотичних 
властивостей молочнокислих бактерій"; Гордейчик Арсеній, вихованець 
Київського Палацу дітей та юнатцва;  



18. "Виділення та дослідженя ізолятів бактеріофагів з біотопів Антарктиди"; 
Юревич Віктор, вихованець Київського Палацу дітей та юнатцва;  

19. "Вплив якості води на рибні ресурси у Київському водосховищі"; Глєбова 
Софія, учениця 11 класу Еколого-природничого ліцею №116 м.Києва;  

20. "Дослідження ефективності заcтосування психогімнастики як засобу 
розвитку моральності дітей старшого дошкільного віку"; Бігоцька Ольга, 
студентка I курсу ННЦ "Інститут біології" Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка;  

21. "Дослідження впливу одномодових волоконних світловодів на 
поляризаційні характеристики лазерного випромінювання"; Оленєв 
Олександр, студент І курсу м. радіофізичного факультету Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка;  

22. "Специфічні чинники вживання алкогольних напоїв та поширеність цього 
явища серед підлітків старшої школи"; Лужевський Вадим, учень 11 класу 
Еколого-природничого ліцею №116 м.Києва;  

23. "Окисне пошкодження ДНК при цукровому діабеті - 1 типу як один з 
ініціюючих факторів розвитку діабетичної ретинопатії"; Порох 
Володимир, учень 11 класу Українського медичного ліцею Національного 
медичного університету ім.О.О.Богомольця;  

24. "Артеріальна гіпертензія у підлітків"; Жарінова Софія, учениця 10 класу 
Українського медичного ліцею Національного медичного університету 
ім.О.О.Богомольця;  

25. "Дослідження функціонального стану людини із різним рівнем адаптації 
до м’язової діяльності"; Македон Анна, учениця 11 класу Українського 
медичного ліцею Національного медичного університету 
ім.О.О.Богомольця;  

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

27. "Сучасна система імунохроматографічного аналізу ящуру у людини і 
тварин"; Мельничук Оксана, учениця 11 класу Українського медичного 
ліцею Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця;  



28. "Лікування мастопатії (фіброаденоматоза) відваром цетрарії ісландської"; 
Майстренко Мирослав, учень 11 класу Українського медичного ліцею 
Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця;  

29. "Функціональна характеристика гемопоетичних клітин-попередників в 
культурі клітин in vitro з метою їх накопичення"; Гордієнко Володимир, 
учень 10 класу ліцею "Голосіївський" м.Києва;  

30. "Шкідливий вплив електромагнітного випромінювання на людину та 
захист від нього"; Шепетько-Домбровський Павло, учень 10 класу 
Українського медичного ліцею Національного медичного університету 
ім.О.О.Богомольця;  

31. "Біологічні ефекти опромінення населення України"; Мойса Іван, учень 11 
класу Українського медичного ліцею Національного медичного 
університету ім.О.О.Богомольця;  

32. "Перспективи застосування стовбурових клітин у відновленні спинного 
мозку"; Безшапкін Валентин, учень 11 класу ліцею №171 "Лідер" м.Києва;  

33. "Слухачі, різних вікових категорій, народної пісні"; Корнієнко Лілія, 
вихованка Київського Палацу дітей та юнатцва;  

34. "Вплив стоків сільськогосподарських підприємств на розвиток ікри, 
личинки та біохімічні показники крові дворічок коропа (Cyprinus Carpio 
L.)"; Курбатов Євген, учень 10 класу Еколого-природничого ліцею №116 
м.Києва;  

35. "Очищення промислових стоків від сполук шестивалентного хрому"; 
Верьовка Олег, вихованець Київського Палацу дітей та юнатцва;  

м.Севастополь 

36. "Проект рішення екологічних проблем у міських рекреаційних зонах"; 
Мосунов Владислав, учень 11 класу Севастопольської гімназії №7 
ім.В.І.Великого;  

37. "Первоцвіти передгір'я Криму"; Щербакова Юлія, учениця 11 класу 
Севастопольської ЗОШ I-III ступенів №27;  

38. "Проект зниження зсувної активності у прибережних зонах"; командний 
проект: Стахій Денис, учень 11 класу Севастопольської гімназії №7 
ім.В.І.Великого; Мітіна Василина, учениця 11 класу Севастопольської 
гімназії №7 ім.В.І.Великого;  



АР Крим 

39. "Система управління сонячним колектором, що стежить за сонцем"; 
Денисов Андрій, учень 10 класу Кримського інтернату-ліцею з посиленою 
військово-фізичною підготовкою м.Алушта;  

40. "Дослідження механізму дигресії південнобережних парків Криму"; 
Ставцева Єлизавета, вихованка Центру дитячої та юнацької творчості 
Алуштинської міської Ради;  

41. "Визначення фізико-хімічних і бактеріальних властивостей грунту 
поблизу автозаправки міста Сімферополя"; Амєтов Амєт, учень 10 класу 
Сімферопольського НВК "Школа-гімназія" №10 ім.Е.К.Покровського;  

42. "Просторові і сезонні особливості зміни режиму вітру на території міста 
Алушти"; Согоян Тигран, вихованець Центру дитячої та юнацької 
творчості Алуштинської міської Ради;  

43. "Кросплатформене віртуальне 3D середовище для дослідження фізичних 
явищ – StudyLab 3D"; Дорохін Віктор, учень 11 класу Алуштинської ЗОШ 
I-III ступенів №2;  

Вінницька область 

44. "Екологічне землеробство на полях навчального господарства"; Лісова 
Тетяна, студентка ІІІ курсу Вищого професійного училища №42 
м.Погребище;  

45. "Теорія розбитих вікон як рушій формування навичок екологічної 
поведінки"; Юраш Юлія, студентка II курсу ДПТНЗ "Козятинське 
міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту";  

46. "Відома та невідома вода"; Волошин Микола, учень 10 класу Бершадської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №2;  

47. "Виготовлення, градуювання та використання термопари"; Кушнір 
Станіслав, учень 11 класу Бершадської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2;  

48. "Використання радіаторного терморегулятора в процесі збереження 
енергії в школі та вдома"; Куцак Альона, учениця 10 класу Бершадської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №2;  

49. "Фізичні основи фотографії"; Шевчук Тетяна, учениця 11 класу 
Бершадської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2;  



50. "Фізико-хімічні показники бензину та їх вплив на технічний стан 
автомобіля"; Максімов Олександр, студент II курсу Вінницького 
технічного коледжу;  

Волинська область 

51. "Дослідження рослинного покриву ботанічного заказника місцевого 
значення "Дубовий закіт""; Сасовська Оксана, учениця 11 класу 
Сокільської ЗОШ І-ІІІ ступенів;  

52. "Біомаса топінамбура-перспективна сировина для роботи паливо-
енергетичних установок"; Потурай Андрій, учень 10 класу Володимир-
Волинської гімназії;  

53. "Дослідження впливу екологічних факторів на формування та 
перспективи збереження водних об'єктів м.Горохів Волинської області"; 
Жаловага Юлія, учениця 10 класу Горохівського НВК "ЗОШ І-ІІІ ступеня-
гімназія";  

54. "Перспективи розвитку кролівництва в приватних господарствах міста 
Луцька"; Дроздюк Андрій, учень 11 класу Луцького НВК ЗОШ І-ІІ 
ступенів №7-природничого ліцею;  

55. "Моніторинг поширення лелеки білого на території села Нудиже"; 
Семенюк Володимир, учень 11 класу Нудиженського НВК 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад";  

56. "Дослідження ергономічної системи "Людина – комп’ютер - 
середовище""; Сасовець Аліна, учениця 11 класу Горохівського НВК 
"ЗОШ І-ІІІ ступеня-гімназія";  

Дніпропетровська область 

57. "Видовий склад та екологічні групи шапкових грибів території міста 
Марганця"; Страшко Дарина, вихованка Марганецького міського еколого-
натуралістичного центру дітей та учнівської молоді;  

58. "Характеристика гігрофільної флори майбутнього заказника "Річка 
Ворона""; Фоменко Катерина, учениця 10 класу Ювілейної СЗОШ № 1;  

59. "Хвильова електростанція"; Литовченко Михайло, учень 10 класу КНЗ 
"Хіміко-екологічний ліцей" Дніпропетровської міської ради;  



60. "Сапропелізація,як один з методів рекультивації грунтів відвалів ГЗК"; 
Кітченко Ольга, учениця 11 класу Криворізького центрально-міського 
ліцею;  

61. "Визначення екологічного стану озер Амур-Нижньодніпровського району 
м.Дніпропетровська методом біоіндикації"; Шустова Анастасія, учениця 
11 класу КЗО "Фінансово-економічний ліцей" Дніпропетровської міської 
ради;  

62. "Вища водна рослинність верхів’я річки Оріль в умовах антропогенного 
впливу"; Сидоренко Анастасія, учениця 11 класу Партизанської СЗОШ;  

63. "Доочистка питної води та її вплив на організм людини"; Гарімадов Амір, 
учень 10 класу Криворізької ЗОШ І-ІІІ ступенів №126;  

64. "Вплив викидів вуглекислого газу на глобальне потепління"; Герасимова 
Дар'я, учениця 11 класу КЗО "Фінансово-економічний ліцей" 
Дніпропетровської міської ради;  

65. "Вплив солей важких металів на морфологічні ознаки Drosophila 
melanogaster"; Загородній Дмитро, учень 11 класу Фінансово-
економічного ліцею м.Дніпропетровська;  

66. "Визначення видового складу птахів парків міста Марганця"; Мальований 
Єгор, вихованець Марганецького міського еколого-натуралістичного 
центру дітей та учнівської молоді;  

67. "Вплив іонів Ni2+, Ba2+, Zn2+ на морфометричні особливості Drosophila 
Melanogaster"; Спіріна Валерія, учениця 11 класу Дніпропетровської СЗШ 
№49;  

68. "Дощові черв'яки та їх роль в екосистемах"; Шульга Орина, учениця 10 
класу КЗ Олександрівська ЗСШ;  

69. "Застосування хітозану для ефективного вилучення і захисту β-каротину з 
біомаси гриба Blakeslea trispora"; Шостак Поліна, учениця 11 класу 
Дніпропетровської СШ № 67 еколого-економічного профілю;  

70. "Яку небезпеку таїть в собі шкільний портфель?"; Басюк Олександра, 
учениця 10 класу КЗ "Технічний ліцей м.Дніпродзержинська";  

71. "Механохімічна активація нікель гідроксиду для використання в 
суперконденсаторах"; Кондратюк Тетяна, студентка ІІІ курсу ДВНЗ 
"Український державний хіміко-технологічний університет";  



72. "Біотрансформація фруктових відходів з метою одержання біогазу"; 
Огородник Діана, учениця 11 класу КНЗ "Хіміко-екологічний ліцей" 
Дніпропетровської міської ради;  

Донецька область 

73. "Раритетна флора Білокузьминівського відділення Регіонального 
Ландшафтного Парку "Краматорський""; Іода Світлана, учениця 11 класу 
Дружківської ЗОШ I-III ступенів №7;  

74. "Динаміка урбанофлори Маріуполя як індикатор міського середовища"; 
Добровольська Олена, учениця 11 класу КЗ "Маріупольська СШ I-III 
ступенів №5 з поглибленим вивченням окремих предметів";  

75. "Дослідження степової флори Донецької області"; Лютова Катерина, 
учениця 10 класу Донецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №63;  

76. "Пошук активних продуцентів лігніназ серед вищих сапротрофних 
дереворуйнівних грибів"; Ворфоломєєва Валентина, учениця 11 класу 
Донецький обласний санаторний ліцей-інтернат "Ерудит";  

77. "Авторська програма вибудови механізму реальної енергетичної 
ефективності на прикладі створення міні-ГЕС, -СЕС, -ВЕС на базі 
навчальних закладів Орджонікідзевського району 5 освітнього округу 
м.Маріуполя: Пропозиції, рекомендації"; Бирдіна Анастасія, учениця 11 
класу Маріупольського НВК "Школа-ліцей інформаційних технологій" 
№69;  

78. "Еколого-токикологічна оцінка якості поверхневих вод на прикладі 
р.Кальміус"; Подтьолкова Вікторія, студентка ІІІ курсу Маріупольського 
державного університету;  

79. "Мохоподібні Донецької області (на прикладі м.Шахтарськ)"; Вакуленко 
Валерія, учениця 10 класу Шахтарської багатопрофільної гімназії;  

80. "Вивчення динаміки лісових екосистем байрачних степів Донецької 
області (на прикладі регіонального ландшафтного парку "Донецький 
кряж")"; Кисіль Валерія, учениця 10 класу Шахтарської багатопрофільної 
гімназії;  

81. "Наземна малакофауна м.Дружківки та його околиць"; Главатських Ганна, 
учениця 11 класу Дружківської ЗОШ I-III ступенів №7;  



82. "Місцеперебування і обмежуючі фактори поширення візерункового 
полоза у м.Краматорську і суміжних територіях"; Слуцька Маргарита, 
учениця 10 класу Центру позашкільної роботи м.Краматорськ;  

83. "Фауна денних метеликів Добропільського району Донецької області"; 
Шестопалова Анастасія, учениця 10 класу Новодонецької ЗОШ I-III 
ступенів № 16 м.Добропілля;  

84. "Особливості ландшафтних структур території України та їх 
індустріально-урбаністичне освоєння (на прикладі Донбасу)"; Янголь Яна, 
учениця 10 класу Маріупольського НВК "Школа-ліцей інформаційних 
технологій" №69;  

85. "Застосування епістолярного жанру в формуванні духовності девіантних 
учнів старшої початкової школи"; Неровний Владислав, учень 10 класу 
Білозерської ЗОШ №18;  

86. "Особливості екологічної свідомості старшокласників: гендерний аспект"; 
Лаба Ілля, учень 11 класу Донецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №97;  

87. "Фактори ризику в захворюваності на туберкульоз в Мар'їнському районі 
Донецької області"; Тищенко Єлизавета, учениця 11 класу Донецький 
обласний санаторний ліцей-інтернат "Ерудит";  

88. "Особливості популяцій Homo sapiens"; Моісєєнко Анастасія, учениця 11 
класу Донецький обласний санаторний ліцей-інтернат "Ерудит";  

89. "Антиоксиданти: "за" та "проти""; Марухленко Алла, учениця 10 класу 
Красноармійського НВК;  

90. "Дослідження складних ефірів як ароматизаторів"; Сердюк Юлія, учениця 
10 класу Красноармійського НВК;  

Житомирська область 

91. "Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря карбон (ІІ) оксидом 
розрахунковим методом"; Музиченко Марина, учениця 10 класу 
Житомирського екологічного ліцею №24;  

92. "Біологія партеногентичних скельних ящірок, інтродукованих на 
Житомирщині"; Радіонов Олег, учень 11 класу Житомирської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №28;  



Закарпатська область 

93. "Гриби лісів околиць Міжгір’я"; Тихун Інна, учениця 10 класу 
Міжгірської СЗОШ І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих 
предметів імені Августина Волошина;  

94. "Агротехніка персика і умовах передгірного Закарпаття"; Фекете Юлія, 
учениця 11 класу Кривської ЗОШ І-ІІІ ступенів;  

95. "Органічне садівництво і його перспективи розвитку на Закарпатті"; 
Маргітай Василь, студент ІІІ курсу Ужгородського національного 
університету;  

96. "Вирощування органічної продукції в умовах Міжгірського району"; 
Кінаш Ганна, учениця 11 класу Міжгірської СЗОШ І-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням окремих предметів імені Августина Волошина;  

97. "Вивчення стану серцево-судинної системи у школярів Новоселицької 
загальноосвітньої школи I-III ступенів"; Млавець Андрій, учень 11 класу 
Новоселицької ЗОШ І-ІІІ ступенів;  

98. "Вплив рухової активності на кровообіг та лімфообіг"; Фіцколинець 
Ліліана, учениця 10 класу Міжгірської СЗОШ І-ІІІ ступенів з поглибленим 
вивченням окремих предметів імені Августина Волошина;  

Запорізька область 

99. "Особливості сезонної динаміки складу, чисельності та біомаси 
водоростей лісової підстилки соснових насаджень Старо-Бердянського 
лісу"; Негруля Дмитро, студент ІІІ курсу Мелітопольського державного 
педагогічного університету ім.Богдана Хмельницького;  

100. "Зміна властивостей чорноземів при різному використанні"; Топчій Марія, 
студентка ІІІ курсу Запорізького національного університету;  

101. "Живі утилізатори"; Попов Олексій, студент I курсу ДНЗ "Запорізький 
центр професійно-технічної освіти водного транспорту";  

102. "Гістолого-фізіологічні характеристики водних рослин (На прикладі 
Nymphaea alba L.)"; Дьоміна Юлія, студентка ІІІ курсу Мелітопольського 
державного педагогічного університету ім.Богдана Хмельницького;  

103. "Побутовий прилад для загальнодоступного експрес-тестування 
токсичності дитячих іграшок"; Желябіна Юлія, студентка II курсу 
Запорізького національного університету;  



Івано-Франківська область 

104. "Біоекологічна оцінка води малих річок Калуського урбопромислового 
району"; Барчук Андрій, студент ІІІ курсу Івано-Франківського коледжу 
Львівського національного аграрного університету;  

105. "Використання природних популяцій Drosophila melanogaster Mg.для 
біоіндикаційної оцінки урбогенного навантаження Івано-Франківська"; 
Попич Ірина, студентка ІІІ курсу Прикарпатського національного 
університету імені Василя Стефаника;  

Київська область 

106. "Паразитарне забруднення довкілля на прикладі гельмінтів домашніх 
тварин"; Волошин Олексій, вихованець Києво-Святошинського районного 
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;  

107. "Дослідження шляхів міграції небезпечних хімічних речовин в 
прісноводному озері на прикладі Стронцію-90"; Йощенко Наталія, 
вихованка Києво-Святошинського районного центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді;  

Кіровоградська область 

108. "Визначення рівня забруднення грунту на території села Перчуново"; 
Михайляк Анастасія, учениця 10 класу Перчунівської ЗОШ І-ІІІ ступенів;  

109. "Жива вода не терпить мілини"; Хіжінська Яніна, студентка II курсу 
Олександрійського педагогічного коледжу імені В.О.Сухомлинського;  

110. "Обережно, борщівник небезпечний велетень узбіч!"; Трубчанінова Марія, 
учениця 10 класу КЗ "Навчально-виховне об’єднання: природничо-
економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа I-III ступенів №8 – 
позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області";  

Луганська область 

111. "Особливості озеленення навчального закладу в урбанізованому 
середовищі"; Бичкова Наталія, студентка III курсу ДВНЗ "Луганський 
коледж будівництва економіки та права";  

112. "Можливості нанотехнології"; Бушуєва Ганна, студентка III курсу ДВНЗ 
"Луганський коледж будівництва економіки та права";  



Львівська область 

113. "Дослідження впливу метеорологічних чинників на концентрацію 
пилкових зерен вільхи (Alnus) та ліщини (Cоrylus) в повітрі міста Львова"; 
Гринчишин Анастасія, учениця 11 класу Городоцької ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№4;  

114. "Дослідження поширеності та біологічної активності екстрактів Potentilla 
erecta"; Іскович Леся, студентка ІІІ курсу Дрогобицького державного 
педагогічного університету ім.Івана Франка;  

115. "Вплив викидів Дрогобицького нафтопереробного заводу АТ НПК 
"Галичина" на біометричні параметри голонасінних"; Артимко Оксана, 
учениця 11 класу Доброгостівської СЗОШ І-ІІІ ступенів;  

116. "Аналіз сукцесій рослинного покриву Червоноградського 
гірничопромислового комплексу з метою оптимізації умов довкілля"; 
Матрипула Любов, вихованка Сокальської Малої академії наук учнівської 
творчості;  

117. "Дослідження основних напрямів орієнтації очеретянки лучної 
(Acrocephalus schoenobaenus)"; Шалавило Андрій, учень 11 класу 
Новояворівського НВК "СЗШ IІ ступеня-ліцей";  

118. "Біоіндикація та хімічний аналіз екологічного стану води у басейні річки 
Рата в межах Равщини"; Дубневич Мар 'яна, учениця 10 класу НВК Рава-
Руська школа-гімназія;  

119. "Сучасний стан лісового фонду України та раціональне використання 
лісових ресурсів"; Сіманович Ольга, студентка ІІІ курсу Львівського 
державного університету фізичної культури;  

120. "Генетична регуляція біосинтезу моеноміцину а штамом Streptomyces 
Ghanaensis"; Попович Анастасія, учениця 11 класу СЗОШ №13 м.Львова;  

121. "Аналіз антибактеріальних властивостей ялівцю звичайного (Juniperus 
Communis)"; Кулиняк Іван, студент ІІІ курсу Дрогобицького державного 
педагогічного університету ім.Івана Франка;  

Миколаївська область 

122. "Мохоподібні лісопарку "Дубки""; Кишкарьова Вікторія, студентка II 
курсу Миколаївського національного університету 
ім.В.О.Сухомлинського;  



123. "Характеристика мохоподібних парків м.Миколаєва"; Акшаєва Олена, 
студентка ІІІ курсу Миколаївського національного університету 
ім.В.О.Сухомлинського;  

124. "Дендрофлора заповідного урочища "Мар'ївське""; Івкова Марія, 
студентка III курсу Миколаївського національного університету 
ім.В.О.Сухомлинського;  

Одеська область 

125. "Як отримати врожай томатів при мінімальних підкормках і поливах"; 
командний проект: Нєдєлку Мирослава, вихованка Ренійської районної 
станції юних натуралістів; Нєдєлку Даяна, учениця 11 класу, вихованка 
Ренійської районної станції юних натуралістів;  

126. "Планування рекреаційних зон біля джерел селища Красні Окни, Одеської 
області"; Сердега Олександра, вихованка Красноокнянського районного 
будинку дитячої та юнацької творчості;  

127. "Циклічність водного режиму Куяльницького лиману та її причини"; 
Лук'янова Олена, вихованка Одеського центру дитячої та юнацької 
творчості "Еврика";  

128. "Створення агропромислового комплексу з виготовлення екологічно 
чистої гуми з натуральної сировини"; Лойтаренко Дмитро, учень 10 класу 
НВК "Балтська ЗОШ І-ІІІ ст. №3-колегіум";  

129. "Створення рекраційних зон біля джерел"; Флора Світлана, вихованка 
Красноокнянського районного будинку дитячої та юнацької творчості;  

Полтавська область 

130. "Дослідження біорізноманітності природних комплексів околиць с. 
Каленики Решетилівського району Полтавської області"; Піхуля Оксана, 
студентка II курсу Калениківської СШ І-ІІІ ступенів;  

131. "Вирiшення проблем екологiї за допомогою iнновацiй в аграрному 
секторi"; Слюсар Дарія, студентка ІІІ курсу Полтавської державної 
аграрної академiї;  

132. "Іпотерапія як альтернативний метод лікування та корекції стилю життя 
дітей із захворюванням опорно-рухового апарата"; Абраменко Анастасія, 
студентка II курсу Кременчуцького медичного коледжу;  



133. "Загальні фізичні та біофізичні закономірності, що лежать в основі методу 
гістологічної онкодіагностики. "Мікротомний органобіопсійний резекціон 
- 12""; Багро Юлія, студентка I курсу ВДНЗ України "Українська медична 
стоматологічна академія";  

134. "Фізико-хімічні та мікробіологічні показники пломбіру"; Школяр Дар'я, 
учениця 11 класу Полтавської гімназія №33;  

135. "Дослідження статичної адсорбції нітрат-іонів деякими медичними 
адсорбентами"; Гордійченко Наталія, учениця 10 класу 
Івановоселищенської ЗОШ І-ІІІ ступенів;  

Рівненська область 

136. "Вплив біостимуляторів на ріст і розвиток баштанних культур при 
вирощуванні в умовах північного району Рівненської області"; Кулініч 
Аліна, учениця 10 класу Рокитнівського НВК "Школа I ступеня - 
гімназія";  

137. "Особливості зростання баранця звичайного /Huperzia selago (L.) Bernh. ex 
Schrank et Mart./ в умовах малополіської частини Радивилівського району 
Рівненської області"; Шуст Богдан, вихованець Радивилівської районної 
станції юних натуралістів;  

138. "Екологічні особливості родини Брусничні (Vacciniaceae) у флорі 
Рівненської області"; Кітан Тетяна, учениця 10 класу Рівненського 
природничо-математичного ліцею "Елітар";  

139. "Відновлення природного екологічного балансу басейнів малих річок 
Володимирецького району: потреба часу і наслідки"; Отрода Ірина, 
учениця 11 класу Кузнецовської гімназії;  

140. "Визначення паспортної дози населених пунктів радіоактивно забрудненої 
території Рівненської області"; Данілова Інна, студентка ІІІ курсу 
Рівненського державного гуманітарного університету;  

141. "Вплив забруднення навколишнього середовища на здоров’я населення 
Сарненського району Рівненської області"; Токарчук Олександр, учень 11 
класу Сарненської гімназії;  

142. "Вивчення екологічного стану місцевої водойми методами біоіндикації"; 
Соловей Наталія, учениця 11 класу Березнівської гімназії;  



143. "Сучасний стан колишніх складів мінеральних добрив і отрутохімікатів на 
території Здолбунівського району та їх вплив на навколишнє середовище"; 
Вишневський Ростислав, учень 11 класу Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №6;  

144. "Забруднення навколишнього середовища"; Яковенко Анастасія, учениця 
10 класу Вербської ЗОШ I-III ступенів;  

145. "Велика вода малої річки"; Лук'янов Олег, вихованець Екологічного 
центру Рівненського міського Палацу дітей та молоді;  

146. "Досліджуй, знай, допомагай! (Дослідження зимуючих птахів м.Рівне, 
Рівненська область)"; Лук'янова Вікторія, учениця 10 класу Екологічного 
центру Рівненського міського Палацу дітей та молоді;  

147. "Аналіз інгібувальної дії фітогенних, мікробіогенних та мікогенних 
факторів на резистентність опортуністичних плісеневих грибів роду 
Аspergillus"; Назарець Марта, студентка II курсу Рівненського державного 
гуманітарного університету;  

148. "Антропогенні ландшафти кар’єрного типу на території Рівненської 
області"; Гнатюк Ірина, студентка I курсу Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №6;  

149. "Анатомофізіологічні особливості та захворювання сечостатевої системи"; 
Хлуднєва Ірина, учениця 10 класу Рівненського природничо-
математичного ліцею "Елітар";  

150. "Поширення Лелеки чорного на Рівненщині"; Омелянчук Світлана, 
учениця 10 класу Городищенської ЗОШ І-ІІІ ступенів;  

Сумська область 

151. "Проблеми сучасної упаковки та її зв'язок з природою"; Назаренко Ольга, 
студентка ІІІ курсу Політехнічного технікуму Конотопського інституту 
Сумського державного університету;  

152. "Кліматична характеристика зимового сезону у місті Охтирка у період І 
десятиліття ХХІ століття"; Бездрабко Аліна, учениця 10 класу 
Охтирського міського центру дитячої та юнацької творчості;  

Тернопільська область 

153. "Вивчення впливу факторів зовнішнього середовища на ріст і розвиток 
ліщини деревовидної та яблуні райської в парку Національного 



Відродження"; Майкович Ірина, учениця 11 класу Тернопільського НВК 
"ЗОШ I-III ст. - медліцей №15";  

Харківська область 

154. "Дослідження психологічних особливостей реагування у конфліктних 
ситуаціях учнів 7-9 класів"; Романова Аліна, учениця 11 класу 
Солоницівської гімназії №3;  

155. "Дослідження психологічних особливостей реагування у конфліктних 
ситуаціях учнів 9-11 класів"; Горбуліна Майа, учениця 11 класу 
Солоницівської гімназії №3;  

156. "Екологічні проблеми та шляхи їх вирішення"; Христенко Юліана, 
студентка II курсу Харківського автомобільно-дорожнього технікуму;  

157. "Інформаційна система виявлення порушень гомеостазу водних 
екосистем"; Масолітін Євген, студент II курсу Харківського національного 
університету радіоелектроніки;  

158. "Екологічний стан ставка рибогосподарського призначення смт.Високий"; 
Тітова Катерина, учениця 10 класу Харківського ліцею №107 ;  

159. "Впровадження біологічних знань в практику біоіндикаціі стану 
внутрішніх водоймищ"; Христоєва Ірина, студентка II курсу Харківського 
національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова;  

160. "Параметри відбору і технологія підготовки коней для вольтижування"; 
Михальчук Марина, учениця 10 класу Харківського НВК №45 
"Академічна гімназія";  

161. "Профілактика шкідливих звичок у коня на основі умовних та безумовних 
рефлексів"; Духаніна Маргарита, студентка I курсу Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна;  

162. "Дослідження підземних водних ресурсів Харківської області та джерел 
селища Солоницівка"; Євтушенко Аліна, учениця 11 класу Солоницівської 
гімназії №3;  

163. "Дослідження механізмів обміну метаболітів L-триптофану при 
аденокарценомі шлунку (АКШ)"; Фам Чанг Тхі Хуєн, студент II курсу 
Харківського національного університету радіоелектроніки;  



Херсонська область 

164. "Трентеполія в аерофітоні Херсонської області"; Бірюк Микита, 
вихованець КЗ "Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді" Херсонської обласної ради;  

165. "Якість поверхневих вод річки Кошова – правого рукава Дніпра 
(м.Херсон)"; Шаповалова Анна, вихованка КЗ "Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді" Херсонської обласної ради;  

Хмельницька область 

166. "Адвентивні види рослин та особливості їх поширення у мікрорайоні 
Ракове міста Хмельницького"; Манільчук Марина, учениця 11 класу 
Хмельницького НВК №9;  

167. "Асиметрія лускатого покриву голови у ящірки прудкої (Lacerta agilis)"; 
Колісник Лілія, студентка ІІІ курсу Кам'янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка;  

168. "Водозабірний самоочисний фільтр широкого застосування"; Гуменюк 
Іван, учень 10 класу Красилівського НВК "Гімназія та ЗОШ І ст.";  

Черкаська область 

169. "Фітоактивність ґрунту та екзометаболітів листового опаду едасфери 
деяких деревних рослин"; Спрягайло Дмитро, студент I курсу Черкаського 
національного університету імені Богдана Хмельницького;  

170. "Вплив електромагнітного випромінювання мікрохвильової печі на воду 
як субстрат росту рослин"; Мамієнко Вадим, студент II курсу Черкаського 
державного технологічного університету;  

171. "Фітомоніторинг транспортного навантаження на міське середовище"; 
Чемерис Маргарита, учениця 11 класу Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступеня №4;  

172. "Рівень мутаційної мінливості озимої пшениці в умовах радіоізотопного 
забруднення грунту урановою промисловістю"; Патара Олександр, 
студент ІІІ курсу Уманського державного педагогічного університету 
ім.Павла Тичини;  

173. "Вплив деяких засобів догляду за волоссям на здоров`я людини"; 
Семенова Вікторія, студентка II курсу Черкаського державного 
технологічного університету;  



174. "Вплив енергетичних напоїв на деякі показники здоров'я підлітків"; 
Гаврилова Анжеліка, учениця 11 класу Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступеня №3;  

 

Проживання та харчування здійснюється за рахунок сторони, що відряджає, із 
розрахунку: харчування - 55 грн./доба, проживання в готелі 80 грн./доба для 
учнів; та від 120 гривень за добу для керівників. Просимо Вас завчасно 
придбати квитки на зворотній шлях. 

 
 
 
Директор НЕНЦ       В.В.Вербицький 


