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НАКАЗ 

 
Про підсумки проведення 
Всеукраїнського форуму учнівської та 
студентської молоді «Дотик природи» 
 

З метою виявлення та підтримки обдарованої студентської та учнівської молоді, 
примноження інтелектуального потенціалу держави, підготовки майбутньої наукової 
зміни, сприяння переходу України на інноваційний шлях розвитку, поліпшення якості 
природничої освіти Міністерство освіти і науки України спільно з Київським 
національним університетом імені Тараса Шевченка та Національним еколого-
натуралістичним центром учнівської молоді 21-23 жовтня ц.р. в м. Києві провели 
четвертий Всеукраїнський форум учнівської та студентської молоді «Дотик 
природи». 

Студенти та школярі старших класів з усієї України презентували власні 
науково-дослідницькі роботи у формі стендового захисту за напрямком природничих 
наук. У Форумі взяло участь понад 200 учасників: студенти, учні, наукові керівники 
та викладачі вищих навчальних закладів із 25 регіонів України (22 області, АР Крим, 
м. Севастополя та Києва). Національний еколого-натуралістичний центр вже 
вчетверте проводить форум і кількість учасників щорічно зростає. 

Форум проходив в межах V Національної виставки-презентації «Інноватика в 
сучасній освіті», у якій взяли участь представники навчальних закладів різних рівнів, 
наукові установи, методичні центри, регіональні і муніципальні органи управління 
освітою, видавництва, міжнародні організації і представництва, підприємства і 
бізнес-структури, що забезпечують засобами навчання галузь освіти. 

За виконання студентських та учнівських наукових досліджень згідно з 
сучасними вимогами до написання наукових робіт по категоріях: екології, ботаніки, 
зоології, мікробіології, науки про Землю (геологія, географія), медицина, психологія, 
енергозберігаючі технології, хімія та біохімія, фізика та науки про Всесвіт  

НАКАЗУЮ: 
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І. Нагородити Дипломом учасника Всеукраїнського форуму учнівської та 
студентської молоді «Дотик природи» (за підписом Міністра освіти і науки 
України Д.В. Табачника та Президента Національної академії педагогічних наук 
В.Г. Кременя ) всіх учасників форуму, які пройшли заочний відбірковий етап. 
 
ІІ. Нагородити дипломом І ступеня Всеукраїнського форуму учнівської та 
студентської молоді «Дотик природи» (за підписом Міністра освіти і науки 
України Д.В. Табачника та Президента Національної академії педагогічних наук 
В.Г. Кременя ) за зайняте перше місце по секціях наступних учасників: 
 

1. Бірюк Микиту, учня 10 класу ЗОШ № 1 м. Херсона, вихованця Комунального 
закладу "Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді" 
Херсонської обласної ради, тема проекту: "Трентеполія в аерофітоні 
Херсонської області";  

2. Іскович Лесю, студентку IV курсу Дрогобицького державного педагогічного 
університету ім. Івана Франка, тема проекту: "Дослідження поширеності та 
бактерицидних властивостей Potentilla erecta";  

3. Литовченка Михайла, учня 10 класу КНЗ "Хіміко-екологічний ліцей" 
Дніпропетровської міської ради, тема проекту: "Хвильова електростанція";  

4. Кінаш Ганну, ученицю 11 класу Міжгірської СЗОШ І-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням окремих предметів імені Августина Волошина 
Закарпатської області, тема проекту: "Вирощування органічної продукції в 
умовах Міжгірського району";  

5. Лук'янову Олену, вихованку Одеського центру дитячої та юнацької творчості 
"Еврика", тема проекту: "Циклічність водного режиму Куяльницького лиману 
та її причини";  

6. Дьоміну Юлію, студентку ІІІ курсу Мелітопольського державного 
педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького, тема проекту : 
"Гістолого-фізіологічні характеристики водних рослин (На прикладі Nymphaea 
alba L.)"; 

7. Лук'янова Олега, вихованця Екологічного центру Рівненського міського 
Палацу дітей та молоді, тема проекту: "Велика вода малої річки"; 

8. Загороднього Дмитра, учня 11 класу Фінансово-економічного ліцею м. 
Дніпропетровська, тема проекту: "Вплив солей важких металів на морфологічні 
ознаки Drosophila melanogaster";  

9. Шестопалову Анастасію, ученицю 10 класу Новодонецької ЗОШ I-III ступенів 
№ 16 м. Добропілля Донецької області, тема проекту: "Фауна денних метеликів 
Добропільського району Донецької області";  

10. Юревича Віктора, вихованця Київського Палацу дітей та юнацтва, тема 
проекту: "Виділення та дослідження ізолятів бактеріофагів з біотопів 
Антарктиди";  



11. Македон Анну, ученицю 11 класу Українського медичного ліцею 
Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця, тема проекту : 
"Дослідження функціонального стану людини із різним рівнем адаптації до 
м'язової діяльності";  

12. Позднякова Іллю, учня 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";  

13. Мельничук Оксану, ученицю 11 класу Українського медичного ліцею 
Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця, тема проекту : 
"Сучасна система імунохроматографічного аналізу ящуру у людини і тварин";  

14. Гнатюк Ірину, студентку I курсу Львівського національного університету імені 
Івана Франка, тема проекту: "Антропогенні ландшафти кар'єрного типу на 
території Рівненської області"; 

15. Вербицького Володимира, студента ІІІ курсу Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, тема проекту: «Філософія екологія 
людини»; 

16. Абраменко Анастасію, студентку II курсу Кременчуцького медичного коледжу, 
тема проекту : "Іпотерапія як альтернативний метод лікування та корекції 
стилю життя дітей із захворюванням опорно-рухового апарата";  

17. Гуменюка Івана, учня 9 класу Красилівського НВК "Гімназія та ЗОШ І ст." 
Хмельницької області, тема проекту: "Водозабірний самоочисний фільтр 
широкого застосування";  

18. Школяр Дар'ю, ученицю 11 класу Полтавської гімназія №33, тема проекту: 
"Фізико-хімічні та мікробіологічні показники пломбіру". 

 
ІІІ. Нагородити дипломом ІІ ступеня Всеукраїнського форуму учнівської та 
студентської молоді «Дотик природи» (за підписом Міністра освіти і науки, 
молоді та спорту України Д.В. Табачника та Президента Національної академії 
педагогічних наук В.Г. Кременя ) за зайняте друге місце по секціях наступних 
учасників: 
 

19. Манільчук Марину, ученицю 11 класу Хмельницького НВК №9, тема проекту: 
"Адвентивні види рослин та особливості їх поширення у мікрорайоні Ракове 
міста Хмельницького";  

20. Фоменко Катерину, ученицю 11 класу Ювілейної СЗОШ № 1 
Дніпропетровської області, тема проекту : "Характеристика гігрофільної флори 
майбутнього заказника "Річка Ворона;  

21. Нестерчук Юлію, ученицю 11 класу Українського гуманітарного ліцею 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, тема проекту: 



"Дослідження фітогормонів як регуляторів росту морських водоростей 
Cestoseira barbata";  

22. Спрягайла Дмитра, студента I курсу Черкаського національного університету 
імені Богдана Хмельницького, тема проекту: "Фітоактивність ґрунту та 
екзометаболітів листового опаду едасфери деяких деревних рослин";  

23. Кітченко Ольгу, ученицю 11 класу Криворізького центрально-міського ліцею 
Дніпропетровської області, тема проекту: "Сапропелізація, як один з методів 
рекультивації грунтів відвалів ГЗК";  

24. Волошина Олексія, вихованця Києво-Святошинського районного центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, тема проекту: 
"Паразитарне забруднення довкілля на прикладі гельмінтів домашніх тварин";  

25. Ворфоломєєву Валентину, ученицю 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";  

26. Потурая Андрія, учня 10 класу Володимир-Волинської гімназії, тема проекту : 
"Біомаса топінамбура-перспективна сировина для роботи паливо-енергетичних 
установок";  

27. Назаренко Ольгу, студентку ІІІ курсу Політехнічного технікуму Конотопського 
інституту Сумського державного університету, тема проекту: "Проблеми 
сучасної упаковки та її зв'язок з природою";  

28. Попич Ірину, студентку ІІІ курсу Прикарпатського національного університету 
імені Василя Стефаника, тема проекту : "Використання природних популяцій 
Drosophila melanogaster Mg.для біоіндикаційної оцінки урбогенного 
навантаження Івано-Франківська";  

29. Музиченко Марину, ученицю 10 класу Житомирського екологічного ліцею 
№24, тема проекту: "Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря карбон 
(ІІ) оксидом розрахунковим методом";  

30. Бочарь Юлію, ученицю 10 класу НВК "Дивосвіт" м.Жовті Води; Бречко 
Мирославу, учениця 9 класу НВК "Дивосвіт" м.Жовті Води Дніпропетровської 
області, командний проект: «Чисті береги»;  

31. Слуцьку Маргариту, ученицю 10 класу Центру позашкільної роботи 
м.Краматорська, тема проекту: "Місцеперебування і обмежуючі фактори 
поширення візерункового полоза у м.Краматорську і суміжних територіях";  

32. Фролову Поліну, студентку II курсу ННЦ "Інститут біології" Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, тема проекту : "Світле 
майбутнє джмелів";  



33. Дроздюка Андрія, учня 11 класу Луцького НВК ЗОШ І-ІІ ступенів №7-
природничого ліцею, тема проекту: "Перспективи розвитку кролівництва в 
приватних господарствах міста Луцька";  

34. Гордейчика Арсенія, вихованця Київського Палацу дітей та юнацтва, тема 
проекту: "Виділення, визначення та дослідження деяких пробіотичних 
властивостей молочнокислих бактерій"; 

35. Фам Тхі Хуєн Чанг, студентку II курсу Харківського національного 
університету радіоелектроніки, тема проекту: "Дослідження механізмів обміну 
метаболітів L-триптофану при аденокарценомі шлунку (АКШ)";  

36. Пороха Володимира, учня 11 класу Українського медичного ліцею 
Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця, тема проекту: 
"Окисне пошкодження ДНК при цукровому діабеті - 1 типу як один з 
ініціюючих факторів розвитку діабетичної ретинопатії";  

37. Тищенко Єлизавету, ученицю 11 класу Донецького обласного санаторного 
ліцею-інтернату "Ерудит", тема проекту: "Фактори ризику в захворюваності на 
туберкульоз в Мар'їнському районі Донецької області";  

38. Согояна Тиграна, вихованця Центру дитячої та юнацької творчості 
Алуштинської міської Ради АР Крим, тема проекту : "Просторові і сезонні 
особливості зміни режиму вітру на території міста Алушти";  

39. Лабу Іллю, учня 11 класу Донецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №97, тема проекту: 
"Особливості екологічної свідомості старшокласників: гендерний аспект";  

40. Дорохіна Віктора, учня 11 класу Алуштинської ЗОШ I-III ступенів №2, тема 
проекту: тема проекту : "Кросплатформене віртуальне 3D середовище для 
дослідження фізичних явищ - StudyLab 3D";  

41. Марухленко Аллу, ученицю 10 класу Красноармійського НВК Донецької 
області, тема проекту: "Антиоксиданти: "за" та "проти";  

42. Гордійченко Наталію, ученицю 10 класу Івановоселищенської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Полтавської області, тема проекту: "Дослідження статичної адсорбції 
нітрат-іонів деякими медичними адсорбентами". 
 

ІV. Нагородити дипломом ІІІ ступеня Всеукраїнського форуму учнівської та 
студентської молоді «Дотик природи» (за підписом Міністра освіти і науки 
України Д.В. Табачника та Президента Національної академії педагогічних наук 
В.Г. Кременя ) за зайняте третє місце по секціях наступних учасників: 
 

43. Кишкарьову Вікторію, студентку II курсу Миколаївського національного 
університету ім.В.О.Сухомлинського, тема проекту: "Мохоподібні лісопарку 
"Дубки";  

44. Гринчишин Анастасію, ученицю 11 класу Городоцької ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 
Львівської області, тема проекту: «Дослідження впливу метеорологічних 



чинників на концентрацію пилкових зерен вільхи (Alnus) та ліщини (Cоrylus) в 
повітрі міста Львова»;  

45. Акшаєву Олену, студентку ІІІ курсу Миколаївського національного 
університету ім.В.О.Сухомлинського, тема проекту: "Характеристика 
мохоподібних парків м. Миколаєва"; 

46. Негрулю Дмитра, студента ІІІ курсу Мелітопольського державного 
педагогічного університету ім.Богдана Хмельницького, тема проекту: 
"Особливості сезонної динаміки складу, чисельності та біомаси водоростей 
лісової підстилки соснових насаджень Старо-Бердянського лісу";  

47. Сасовську Оксану, ученицю 11 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів села Сокіл 
Рожищенського району Волинської області, тема проекту: "Дослідження 
рослинного покриву ботанічного заказника місцевого значення "Дубовий 
закіт""; 

48. Артимко Оксану, ученицю 11 класу Доброгостівської СЗШ І-ІІІ ступенів 
Львівської області, тема проекту: "Вплив викидів Дрогобицького 
нафтопереробного заводу «АТ НПК «Галичина» на біометричні параметри 
голонасінних";  

49. Івкову Марію, студентку III курсу Миколаївського національного університету 
ім.В.О.Сухомлинського, тема проекту: "Дендрофлора заповідного урочища 
"Мар'ївське";  

50. Коломицеву Ольгу, вихованку Київського Палацу дітей та юнацтва, тема 
проекту: "Скринінг рослин, які мають інсектицидну дію, за допомогою тест-
системи з використанням личинок тутового шовкопряду";  

51. Шалавила Андрія, учня 11 класу Новояворівського Навчально-виховного 
комплексу "СЗШ IІ ступеня-ліцей" Львівської області, тема проекту : 
"Дослідження основних напрямів орієнтації очеретянки лучної (Acrocephalus 
schoenobaenus)"; 

52. Шаповалову Анну, вихованка Комунального закладу "Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді" Херсонської обласної ради, тема 
проекту: «Якість поверхневих вод річки Кошова - правого рукава Дніпра 
(м.Херсон)»;  

53. Топчій Марію, студентку ІV курсу Запорізького національного університету, 
тема проекту : "Зміна властивостей чорноземів при різному використанні";  

54. Денисова Андрія, учня 10 класу Кримського інтернату-ліцею з посиленою 
військово-фізичною підготовкою м.Алушти АР Крим, тема проекту: "Система 
управління сонячним колектором, що стежить за сонцем";  

55. Ставцеву Єлизавету, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості 
Алуштинської міської Ради АР Крим, тема проекту: "Дослідження механізму 
дигресії південнобережних парків Криму";  



56. Маргітая Василя, студента ІV курсу Ужгородського національного 
університету, тема проекту: "Органічне садівництво і його перспективи 
розвитку на Закарпатті";  

57. Дубневич Мар'яну, ученицю 10 класу Навчально-виховного комплексу Рава-
Руська школа-гімназія Львівської області, тема проекту: "Біоіндикація та 
хімічний аналіз екологічного стану води у басейні річки Рата в межах 
Равщини";  

58. Йощенко Наталію, вихованку Києво-Святошинського районного центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, тема проекту: 
"Дослідження шляхів міграції небезпечних хімічних речовин в прісноводному 
озері на прикладі Стронцію-90"; 

59. Шустову Анастасію, ученицю 11 класу КЗО "Фінансово-економічний ліцей" 
Дніпропетровської міської ради, тема проекту: "Визначення екологічного стану 
озер Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська методом 
біоіндикації";  

60. Отроду Ірину, ученицю 11 класу Кузнецовської гімназії Рівненської області, 
тема проекту: "Відновлення природного екологічного балансу басейнів малих 
річок Володимирецького району: потреба часу і наслідки";  

61. Бирдіну Анастасію, ученицю 11 класу Маріупольського навчально-виховного 
комплексу "Школа-ліцей інформаційних технологій" №69, тема проекту : 
"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";  

62. Гарімадова Аміра, учень 11 класу Криворізької ЗОШ І-ІІІ ступенів №126, тема 
проекту: "Оцінка якості питної води основних та альтернативних джерел 
водопостачання м.Кривого Рогу";  

63. Бичкову Наталію, Бушуєву Ганну, студентів III курсу Державного вищого 
навчального закладу "Луганський коледж будівництва економіки та права", 
тема проекту: "Особливості озеленення навчального закладу в урбанізованому 
середовищі";  

64. Стахія Дениса, учня 11 класу Севастопольської гімназії №7 ім.В.І.Великого; 
Мітіну Василину, ученицю 11 класу ФДКОЗ ЗОШ №8 м. Севастополя, тема 
проекту: «Зниження зсувної активності у прибережних зонах»;  

65. Радіонова Олега, учня 11 класу Житомирської ЗОШ І-ІІІ ступенів №28, тема 
проекту: "Біологія партеногентичних скельних ящірок, інтродукованих на 
Житомирщині";  

66. Духаніну Маргариту, студентку I курсу Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна, тема проекту: "Профілактика шкідливих 
звичок у коня на основі умовних та безумовних рефлексів";  



67. Лук'янову Вікторію, ученицю 10 класу Екологічного центру Рівненського 
міського Палацу дітей та молоді, тема проекту: «Досліджуй, знай, допомагай! 
(Дослідження зимуючих птахів м.Рівне, Рівненська область)»;  

68. Спіріну Валерію, ученицю 11 класу Дніпропетровської СЗШ №4, тема проекту: 
"Вплив іонів Ni2+, Ba2+, Zn2+ на морфометричні особливості Drosophila 
Melanogaster";  

69. Назарець Марту, студентку II курсу Рівненського державного гуманітарного 
університету тема проекту: "Аналіз інгібувальної дії фітогенних, 
мікробіогенних та мікогенних факторів на резистентність опортуністичних 
плісеневих грибів роду Аspergillus";  

70. Желябіну Юлію, студентку II курсу Запорізького національного університету, 
тема проекту: "Побутовий прилад для загальнодоступного експрес-тестування 
токсичності дитячих іграшок";  

71. Жарінову Софію, ученицю 10 класу Українського медичного ліцею 
Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця, тема проекту: 
"Артеріальна гіпертензія у підлітків"; 

72. Майстренка Мирослава, учня 11 класу Українського медичного ліцею 
Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця, тема проекту: 
"Лікування мастопатії (фіброаденоматоза) відваром цетрарії ісландської";  

73. Гордієнка Володимира, учня 10 класу ліцею "Голосіївський" м. Києва, тема 
проекту: "Функціональна характеристика гемопоетичних клітин-попередників 
в культурі клітин in vitro з метою їх накопичення";  

74. Гаврилову Анжеліку, ученицю 11 класу Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступеня №3, тема 
проекту: "Вплив енергетичних напоїв на деякі показники здоров'я підлітків";  

75. Глєбову Софію, учениця 11 класу Еколого-природничого ліцею №116 м. Києва, 
тема проекту: "Вплив якості води на рибні ресурси у Київському водосховищі;  

76. Лужевського Вадима, учня 11 класу Еколого-природничого ліцею №116 
м.Києва, тема проекту: "Специфічні чинники вживання алкогольних напоїв та 
поширеність цього явища серед підлітків старшої школи";  

77. Корнієнко Лілію, вихованку Київського Палацу дітей та юнацтва, тема проекту: 
"Слухачі, різних вікових категорій, народної пісні";  

78. Багро Юлію, студентку I курсу ВДНЗ України "Українська медична 
стоматологічна академія", тема проекту: "Загальні фізичні та біофізичні 
закономірності, що лежать в основі методу гістологічної онкодіагностики. 
"Мікротомний органобіопсійний резекціон - 12";  

79. Сердюк Юлію, ученицю 10 класу Красноармійського НВК, тема проекту: 
"Дослідження складних ефірів як ароматизаторів";  

80. Максімова Олександра, студента II курсу Вінницького технічного коледжу, 
тема проекту: "Фізико-хімічні показники бензину та їх вплив на технічний стан 
автомобіля". 
 



V. Висловити подяку від Національного еколого-натуралістичного центру 
Міністерства освіти і науки України науковим керівникам, які забезпечили 
успішний науково-педагогічний супровід учнівських та студентських 
досліджень, що відзначені Дипломами переможців форуму. 
 
VІ. За сприяння успішному проведенню Всеукраїнського форуму учнівської та 
студентської молоді «Дотик природи» висловити подяку членам наукового журі, 
керівникам обласних, Київського та Севастопольського міських державних 
департаментів (управлінь) освіти та науки, директорам та педагогічним 
працівникам обласних еколого-натуралістичних центрів та станцій юних 
натуралістів, ректорам вищих навчальних закладів України. 
 
 

Директор НЕНЦ       В.В.Вербицький 


