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НАКАЗ 
 

Про підсумки заочного етапу Всеукраїнського 

конкурсу «Intel Еко-Україна 2013» національного 

етапу міжнародного конкурсу науково-технічної 

творчості школярів Intel ISEF 2013 (International 

Science and Engineering Fair) 

 

Згідно орієнтовного плану масових заходів на 2013 рік, листа Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України від 15.10.2012 № 1\9-746  та відповідно до рішення 

оргкомітету, запрошуємо до участі в очному етапі Всеукраїнського конкурсу «Intel 

Еко-Україна 2013», національному етапі міжнародного конкурсу науково-технічної 

творчості школярів Intel ISEF 2013 (International Science and Engineering Fair), що 

буде проходити 24-27 лютого 2013 року в НЕНЦ,  таких учасників:  

м. Київ 

1. "MARC"; Головаченко Антон, учень 11 класу, Національний Авіаційний 

Університет; 

2. "Дирофіляріоз у собак"; Гончаренко Артем, учень 10 класу, Еколого-

природничий ліцей №116 м. Києва; 

3. "Обгрунтування технології виробництва біопалива з культур синьо-зелених 

водоростей"; Антіпова Павлина, учениця 10 класу, Еколого-природничий 

ліцей №116 м. Києва; 

4. "Енергетичні комірки створені на основі нетрадиційних джерел живлення та їх 

інтеграція в енергетичну систему"; Войтех Дмитро, учень 11 класу, Київський 

природничо-науковий ліцей №145; 

5. "Дослідження процесу біосинтезу метану з харчових відходів"; Терещенко 

Єгор, учень 10 класу, Печерська гімназія №75 м.Києва; 
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6. "Фотокаталітичне очищення стічних вод від органічних сполук"; Яковлев 

Олексій, учень 10 класу, Київський природничо-науковий ліцей №145; 

7. "З’ясування ролі ендотеліну в регуляції кровообігу печінки і тонусу ворітної 

вени"; Родніна Олена, учениця 11 класу, Києво-печерський ліцей №171 

"Лідер"; 

8. "Новий підхід, як використовувати відходи вирощування помідор"; Крисюк 

Марина, учениця 10 класу, Ліцей податкової та рекламної справи №21 

м.Києва; 

9. "Виділення, визначення та дослідження деяких пробіотичних властивостей 

молочнокислих бактерій"; Гордейчик Арсеній, учень 9 класу, Спеціалізована 

школа № 80 м.Києва; 

10. "Вплив кольору оточуючого середовища на фізіологічні зміни забарвлення 

паличника в’єтнамського"; Ющенко Костянтин, учень 11 класу, Центр 

технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького 

району м.Києва; 

11. "Валідність теорії розбитих вікон в Україні"; Заєць Андрій, учень 11 класу, 

СЗОШ №1 м.Києва; 

12. "Ефекти вітамінів d3 та е на функціональну активність фагоцитуючих клітин 

крові за хронічного введення преднізолону"; Рудь Єлизавета, учениця 10 

класу, Український медичний ліцей НМУ імені О. О. Богомольця м.Києва; 

13. "Морфологічні та функціональні зміни в рослинах томату в умовах зміни 

гравітації"; Дехтяренко Георгій, учень 9 класу, Ліцей міжнародних відносин 

№51 м.Києва; 

14. "Детекція чужорідних генетичних послідовностей в рослинах картоплі та 

виготовлених з них продуктах методом ПЛР"; Артеменко Дмитро, учень 11 

класу, СЗШ №309 м.Києва; 

15. "Мікроклональне розмноження сурфінії"; Оверченко Жанна, учениця 10 

класу, Еколого-природничий ліцей №116 м.Києва; 

16. "Детекція чужорідних генетичних послідовностей в зразках кукурудзи 

методом ПЛР"; Петренко Наталія, учениця 10 класу, Ліцей "Наукова зміна" 

м.Києва; 



17. "Рефлексія самооцінки старшокласників як передумова вибору ефективного 

копінгу"; Чигарева Анастасія, учениця 11 класу, Ліцей "Наукова зміна" 

м.Києва; 

18. "Екологічно безпечний метод переробки відпрацьованих автопокришок"; 

Побережник Гліб, учень 11 класу, Київський палац дітей та юнацтва; 

19. "Створення бібліотеки інгібіторів білок-білкової взаємодії на прикладі DVL-2 

PDZ домену методом докінгу"; Гейченко Леся, учениця 11 класу, Києво-

печерський ліцей №171 "Лідер"; 

20. "Метаболізм клітин крові та їх збереженість за умов консервації факторами 

штучного гіпобіозу"; Мельничук Оксана, учениця 10 класу, Український 

медичний ліцей НМУ імені О.О.Богомольця м.Києва; 

21. "Топографічні особливості представників нормофлори ротової порожнини 

серед роду Сandida "; Джабара Маріам, учениця 10 класу, Український 

медичний ліцей НМУ імені О.О.Богомольця м.Києва; 

22. "Вплив інтерферонів альфа та гамма на експресію деяких рецепторів 

клітинами раку молочної залози"; Перепелишина Надія, учениця 10 класу, 

Український медичний ліцей НМУ імені О.О.Богомольця м.Києва; 

23. "Вітаміни і адаптаційні можливості організму"; Малиновський Олександр, 

учень 11 класу, Український медичний ліцей НМУ імені О.О.Богомольця 

м.Києва; 

24. "Показники місцевого імунітету у пацієнтів похилого віку з вторинною 

адентією"; Коваленко Аліна, учениця 11 класу, Український медичний ліцей 

НМУ імені О.О.Богомольця м.Києва; 

25. "Дослідження антибіотичних властивостей деяких штамів мікроскопічних 

грибів"; Майстренко Мирослав, учень 11 класу, Український медичний ліцей 

НМУ імені О.О.Богомольця м.Києва; 

26. "Вплив селену на протидію термічному стресу озимої пшениці"; Козирєва 

Катерина, учениця 11 класу, Київський Палац дітей та юнацтва; 

27. "Біологічні властивості збудника іржаво-бурої  плямистості сої Curtobacterium 

Flaccumfaciens"; Ждан-Пушкіна Олександра, учениця 11 класу, Київський 

Палац дітей та юнацтва; 



28. "Цитогенетичний аналіз цитотоксичного впливу іонів важких металів на 

рослинний тест-об’єкт горох посівний"; Сімеонова Мілена, учениця 11 класу, 

Київський Палац дітей та юнацтва; 

29. "Виділення та дослідження ізолятів бактеріофагів з біотопів Антарктиди"; 

Юревич Віктор, учень 10 класу, Київський Палац дітей та юнацтва; 

30. "Вплив n-стероїлетаноламіну (nse) на толерантність до глюкози, вміст інсуліну 

та глікозильованого гемоглобіну крові щурів з експериментальним цукровим 

діабетом ІІ типу "; Баїкін Євгеній, учень 11 класу, Київський Палац дітей та 

юнацтва; 

АР Крим 

31. "Експериментальне дослідження потенціалу сонячної енергетики 

Старокримського регіону"; Кемалов Кемал, учень 11 класу, Старокримська 

ЗОШ № 2; 

32. "Дослідження водного потенціалу Старокримського регіону та відновлення 

забутих джерел"; Дегерменджі Шахсніє, учениця 11 класу, Старокримська 

ЗОШ №2; 

33. "Підвищення ефективності роботи вітроелектростанції ортогонального типу"; 

Маслівець Герман, учень 11 класу, Старокримський НВК №3; 

34. "Дослідження динаміки антропогенного забруднення річки Салгир в межах 

міста Сімферополя"; Кушнірьок Уляна, учениця 11 класу, Кримський 

республіканський позашкільний навчальний заклад «Центр еколого - 

натуралістичної творчості учнівської молоді»; 

35. "Спадкоємство змін у рості й розвитку експериментальних томатів сорту 

Rutgers California Supreme"; Кушнірьок Поліна, учениця 11 класу, Кримський 

республіканський позашкільний навчальний заклад «Центр еколого- 

натуралістичної творчості учнівської молоді»; 

36. "Комплексне використання штучних рифів для збереження та охорони 

біорізноманіття прибережної акваторії Криму (Чорне море)"; Стефановська 

Світлана, учениця 10 класу, Чорноморський НВК №1; 

37. "Дослідження поліморфізму промоторної області гена рецептора 

ліпополісахаріда CD14"; Суфельфа Аліса, учениця 11 класу, НВК "Відкритий 

космічний ліцей" м. Сімферополя; 



38.  "Вплив антропогенного ущільнення ґрунту на стан парку ЦДЮТ м. Алушти"; 

Ставцева Єлизавета, учениця 10 класу, Центр дитячої та юнацької творчості 

Алуштинської міської Ради; 

Вінницька область 

39. "Методи енергозбереження під час використання електричного та газового 

обладнання на прикладі електричної та газової плит"; Фірчук Іван, учень 10 

класу, Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного 

транспорту; 

40. "Реінтродукція лікарської рослини Scopolia carniolica з метою збереження 

зникаючого виду"; Березовський Андрій, учень 11 класу, Вінницька ЗОШ №6; 

41. "Як діяльність людини залежить від її анатомічного складу"; Снопова Наталія, 

учениця 10 класу, Галамага Олег, учень 10 класу, Вище професійне училище 

№11 м.Вінниці; 

42. "Аспекти використання сонячної енергії для точного підтримання 

температури в теплиці, інкубаторі та ферментаторах"; Бахнівський Валентин, 

учень 10 класу, Гавришівська СЗОШ; 

Волинська  область 

43. "Аналіз ефективності методів регуляції чисельності Cameraria ohridella у місті 

Володимирі-Волинському"; Васильчук Борис, учень 10 класу, Володимир-

Волинська гімназія; 

44. "Проблема забруднення довкілля поліетиленовими пакетами"; Шепшелей 

Аліна, учениця 11 класу, ЗОШ №2 м. Каменя-Каширського; 

45. "Хімічна тривкість епоксидних триботехнічних композитів"; Юзюк 

Олександр, учень 10 класу, Луцька гімназія №21 імені Михайла Кравчука; 

46. "Поведінка титану у різних агресивних середовищах"; Зайчук Тарас, учень 10 

класу, Луцька гімназія №4 імені Модеста Левицького; 

47. "Компоненти хімічного складу окремих канцелярських товарів та їх вплив на 

здоров'я школярів"; Хомячук Діана, учениця 9 класу, Ківерцівська 

експериментальна ЗОШ; 

48. "Геоекологічний стан ландшафтів басейну річки Серна"; Матвіюк Оксана, 

учениця 10 класу, Гімназія №14 м.Луцька; 



49. "Сучасний стан адвентивних видів рослин міста Луцька"; Хілько Мар'яна, 

учениця 11 класу, КЗ "Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької 

міської ради"; 

50. "Вплив автотранспорту м. Володимира-Волинського на довкілля"; Козік 

Мирослава, учениця 11 класу, Володимир-Волинська гімназія; 

Дніпропетровська  область 

51. "Екологічні проблеми, пов'язані з сільськогосподарським використанням 

грунтів"; Гончаренко Александра, учениця 9 класу, Біла Софія, учениця 9 

класу, Коломієць Поліна, учениця 9 класу, НВК №66 м.Дніпропетровська; 

52. "Біотеплиця з використанням вельмікультури"; Федотов Данило, учень 11 

класу, Хавер Дмитро, учень 11 класу, Криворізька ЗОШ №120; 

53. "Оцінка рівня активності  мікроорганізмів у донних відкладеннях 

Карачунівського водосховища"; Грудницький Антон, учень 10 класу, 

Криворізька ЗОШ № 123; 

54. "Оптимізація процесу вирощування спіруліни з метою отримання біопалива"; 

Жукова Інеса, учениця 11 класу, Центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді м.Дніпропетровська; 

55. "Можливість впливу стільникового випромінювання на скорочення 

чисельності бджолиних сімей"; Лисенко Ігор, учень 10 класу, Центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді м.Дніпропетровська; 

56. "Діагностика, профілактика  та лікування корів хворих на остеодистрофію з 

використанням цеоліту та фітопрепарату "Гастроациду""; Калінич Василь, 

учень 11 класу, Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

м.Дніпропетровська; 

57. "Друге життя дерев"; Белозор Максим, учень 9 класу, Гукалов Владислав, 

учень 10 класу, Криворізька ЗОШ №31; 

58. "Залежність успішності п'ятикласників від рівня абстрактного та понятійного 

мислення"; Оселедченко Катерина, учениця 11 класу, Марганецька СЗШ №2; 

59. "Моделювання рельєфу та утворення гідрографічної мережі. Поширення 

шкідливих речовин"; Дзюба Влад, учень 10 класу, Дніпропетровський ліцей 

№100; 



60. "Інноваційні методи відновлення структури ґрунтів та підвищення їх 

ефективної родючості в умовах агроценозу"; Жук Богдан, учень 10 класу, 

Дніпропетровська СЗОШ №132; 

61. "Психологічні відмінності емоційної сфери розумово відсталих дітей та 

здорових дітей молодшого шкільного віку"; Абрамчук Вероніка, учениця 11 

класу, Марганецька СЗОШ №9; 

62. "Дослідження розумових здібностей лідерів зграї щурів"; Жлудь Данило, 

учень 9 класу, Нікопольська СШ №5; 

63. "Сучасний підхід до діагностики стрептококового фарингіту в умовах сімейної 

медицини"; Смола Віталій, учень 11 класу, Марганецький еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді; 

64. "Темплантний синтез на пінонікелю як спосіб виготовлення 

високоефективного окиснонікелевого електрода гібридного 

суперконденсатора"; Лавриненко Станіслав, учень 11 класу, Хіміко-

екологічний ліцей м.Дніпропетровська; 

65. "Новий тип шаруватог подвійного нікель гідроксиду для використання в 

гібридних суперконденсаторах"; Герман Іван, учень 11 класу, Дуганець Роман, 

учень 11 класу, Хіміко-екологічний ліцей м.Дніпропетровська; 

66. "Розрахунок імовірності екологічної катастрофи на ядерних реакторах. 

Імовірність аварії на Запорізькій АЕС"; Савчук Юлія, учениця 10 класу, 

Нікопольська спеціалізована природничо-математична школа № 26; 

67. "Отримання біоетанолу з відходів картоплепереробних підприємств"; Пятачук 

Юлія, учениця 11 класу, Хіміко-екологічний ліцей м.Дніпропетровська; 

68. "Антропогенна евтрофікація  Курячого та Московського озер"; Цікава 

Ангеліна, учениця 11 класу, КЗО  «Фінансово-економічний ліцей» м. 

Дніпропетровська; 

69. "Вплив солей важких металів на морфологічні ознаки Drosophila 

melanogaster"; Загородній Дмитро, учень 10 класу, КЗО  «Фінансово-

економічний ліцей» м. Дніпропетровська; 

Донецька  область 

70. "Розробка експресної методики визначення меркурію в нафті та 

нафтопродуктах"; Куражнов Євген, учень 11 класу, Донецький обласний 

санаторний ліцей-інтернат "Ерудит"; 



71. "Особливості транспорту 5-ФУ через мембрани клітин лімфоцитів"; 

Солдатков Іван, учень 11 класу, Донецький обласний санаторний ліцей-

інтернат "Ерудит"; 

72. "Сорбційне концентрування органічних речовин сорбентами, отриманими з 

відходів вуглепереробної промисловості та сільського господарства"; Явір 

Григорій, учень 11 класу, Донецький обласний санаторний ліцей-інтернат 

"Ерудит"; 

73. "Перспективи використання базидіоміцетів для біодеструкції 

целюлозовмісних відходів"; Степаненко Владислав, учень 11 класу, 

Донецький обласний санаторний ліцей-інтернат "Ерудит"; 

74. "Морфофункціональна характеристика бета-клітин підшлункової залози 

людини"; Меркулова Ганна, учениця 10 класу, Школа-ліцей інформаційних 

технологій №69 м.Маріуполя; 

75. "Альтернативне джерело енергії - "Теплова стіна""; Морозова Анастасія, 

учениця 10 класу, Маріупольський технічний ліцей; 

76. "Гендерні уявлення старшокласників про щастя"; Авраменко Богдан, учень 11 

класу, Донецький НВК №91; 

77. "Гендерні схильності підлітків до образ та помсти"; Харченко Владислава, 

учениця 10 класу, Донецький НВК №91; 

78. "Гірка доля Азовського моря (На прикладі екологічної кризи 

Азова) оцінка, рекомендації, перспективи"; Сардарян Мар'ям, учениця 10 

класу, Маріупольська школа-ліцей інформаційних технологій № 69; 

79. "Історичний розвиток органічного світу"; Огурцова Марія, учениця 11 класу, 

Донецька ЗОШ № 82; 

80. "Ландшафти території України та їх урбаністичне освоєння (на прикладі м. 

Маріуполя)"; Янголь Яна, учениця 9 класу, Маріупольська школа-ліцей 

інформаційних технологій № 69; 

81. "Вікові та гендерні особливості суб’єктивного ставлення до природи сучасних 

підлітків"; Лаба Ілля, учень 10 класу, Донецька ЗОШ №97; 

82. "Розробка відхилювача безперервної дії для дегазації свердловин"; Ян Руслан, 

учень 11 класу, Донецький НВК №91; 

83. "Использование солнечной кухни для преобразования солнечной энергии в 

тепловую"; Гімадєєв Карим, учень 11 класу, Донецька ЗОШ №20; 



84. "Гендерні аспекти етнічної ідентичності в молодшому підлітковому віці"; 

Остафійчук Михайло, учень 10 класу, Донецька ЗОШ №97; 

85. "Експериментально-теоретичні дослідження перспектив застосування 

препаратів вітаміну групи В6 при інтоксикації ізоніазидом"; Степаненко 

Владислав, учень 10 класу, Амвросіївська ЗОШ №2; 

86. "Забруднення об'єктів біосфери важкими металами. Очищення води від 

важких металів"; Целік Маргарита, учениця 11 класу, Ліцей при Донецькому 

національному університеті; 

87. "Генетичний аналіз яйця від схрещування курей породи араукана та 

орпінгтон"; Світто Андрій, учень 11 класу, Харцизький НВК "Інтелект" №25; 

88. "Випробування гібридів Кукурудзи звичайної  (Zea mays L.) в умовах 

екстремального землеробства Артемівського району Донецької області"; 

Борозна Оксана, учениця 11 класу, Часовоярська ЗОШ №15; 

89. "Екологічні батарейки"; Тарасевич Богдана, учениця 10 класу, Макіївський 

НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів, колегіум"; 

90. "Раптові руйнування ґрунту і прориви метану у виробки вугільних шахт"; 

Толстов Олександр, учень 10 класу, Макіївський НВК № 49 «Надія»; 

91. "Панцирні кліщі як біоіндикатори антропогенної трансформації довкілля"; 

Круть Вікторія, учениця 11 класу, Ліцей при Донецькому національному 

університеті; 

92. "Роль ґрунтів, як складової середовища існування рослин у збереженні 

видового різноманіття степових фітоценозів"; Шалабаєв Владислав, учень 11 

класу, Дебальцівська ЗОШ №1; 

93. "Переробка ТПВ (на прикладі пластикових відходів): сьогодення, майбутнє"; 

Сердюк Юлія, учениця 9 класу, Красноармійський НВК; 

94. "Дослідження мікрофлори м'ясного фаршу"; Січева Анна, учениця 11 класу, 

Ліцей при Донецькому національному університеті; 

95. "Психологічні бар’єри випускників шкіл під час підготовки та складання 

іспитів зовнішнього незалежного оцінювання"; Лефтерова Василина, учениця 

11 класу, Ліцей при Донецькому національному університеті; 

96. "Вивчення впливу біоактивності сумішевих гумінових препаратів на 

морозостійкість озимої Triticum Aestivum L. сортів Тітона, Єрмак, Лугастар"; 



Броваренко Валерія, учениця 11 класу, Журавель Дмитро, учень 10 класу, 

Добропільська ЗОШ №7; 

97. "Вивчення колекційних зразків гібридів F1 Solanum lycopersicum L."; Гайдук 

Ганна, учениця 9 класу, Добропільська СЗОШ №4; 

98. "Використання гумінових речовин у процесах водопідготування"; Козленко 

Анастасія, учениця 11 класу, Ліцей при Донецькому національному 

університеті; 

99. "Перспективи використання рослинних препаратів – фітокомпозитів для 

корекції стану здоров`я (в якості радіопротекторів)"; Агапій Анастасія, 

учениця 11 класу, Донецького обласного санаторного ліцею-інтернату 

"Ерудит"; 

100. "Стан оксидативного стресу та апоптозу за умов експериментального 

гіпотиреозу"; Кекконен Єлизавета, учениця 11 класу, Донецького обласного 

санаторного ліцею-інтернату "Ерудит"; 

Житомирська  область 

101. "Сонячна паротурбінна установка"; Трокоз Володимир, учень 9 класу, Зубкова 

Маргарита, учениця 9 класу, Житомирська ЗОШ №30; 

102. "Порівняльний аналіз програматора з терморегулятором в опаленні 

приміщень"; Кукура Богдан, учень 9 класу, Гладиш Назарій, учень 9 класу, 

Житомирський міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді; 

103. "Фірмові окуляри Anti-stress"; Андрієвич Володимир, учень 11 класу, 

Коростенська ЗОШ №9; 

104. "Сонячний радіометр"; Фіненко Юрій, учень 11 класу, Житомирський міський 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді; 

Запорізька  область 

105. "Забруднення навколишнього середовища відходами життєдіяльності"; 

Кузьміна Діана, учениця 11 класу, Гуляйпілська СЗОШ; 

106. "Екологічні експертизи"; Павлов Олександр, учень 11 класу, Матвіївська 

ЗОШ-інтернат І-ІІІ ступенів; 

107. "Складний нерест єкзотичних риб Даніо Реріо (лат. Danio rerio) у домашніх 

умовах"; Заверін Денис, учень 9 класу, ЗОШ №91 м.Запоріжжя; 



108. "Розведення фазанів в домашніх умовах , як одна з форм збереження 

біорізноманіття степів України"; Сулейманова Сона, учениця 10 класу, 

Терпіннівський колегіум "Джерело"; 

109. "Визначення впливу умов утримання та відгодівлі на ріст і розвиток нутрій в 

домашньому господарстві"; Дєдушева Ірина, учениця 11 класу, Юр’ївська 

багатопрофільна ЗОШ; 

110. "Покращення мікроклімату навчальних кабінетів методом наукового підбору 

кімнатних рослин, який забезпечує максимальне оновлення кисню в 

приміщенні навчального кабінету"; Сметана Ольга, учениця 11 класу, 

Запорізьке вище професійне училище сфери послуг; 

Івано-Франківська  область 

111. "Стан орнітокомплексів лісових насаджень басейну середньої течії Дністра в 

сезонній динаміці"; Сливка Уляна, учениця 11 класу, Городенківська гімназія 

імені Антона Крушельницького; 

Київська  область 

112. "Бурштин - загадковий скарб української землі"; Нагаївська Каріна, учениця 9 

класу, Білоцерківський колегіум; 

113. "Вплив фітонцидно активних рослин на мікрофлору повітря закритих 

приміщень"; Пильник Олексій, учень 10 класу, Білоцерківська СЗОШ №12 з 

поглибленим вивченням інформаційних технологій; 

114. "Проведення якісних реакцій на виявлення катіонів нікелю"; Марченко Марія, 

учениця 10 класу, Миронівський НВК; 

115. "Вплив рідких біологічно-активних органічних добрив на урожайність сортів 

пшениці озимої в умовах Лісостепу України"; Панченко Ольга, учениця 11 

класу, Білоцерківський колегіум; 

116. "Імідж політичного лідера засобами рекламно-інформаційної кампанії"; 

Матвєєв Максим, учень 11 класу, Білоцерківський колегіум; 

Кіровоградська  область 

117. "Портативний фільтр для очистки води з використанням керамічної мембрани 

насиченої ЕМ-препаратом"; Черевашко Даніїл, учень 11 класу, Ліцей 

інформаційних технологій м. Олександрії; 

118. "Паливо з неорганічних відходів"; Тягур Мілана, учениця 11 класу, Ліцей 

інформаційних технологій м.Олександрії; 



119. "Рециклінг димових газів"; Хімоненко Анна, учениця 11 класу, Ліцей 

інформаційних технологій м.Олександрії; 

120. "Новітні технології  опалення житлових та соціальних споруд"; Береза Сергій, 

учень 11 класу, Ліцей інформаційних технологій м.Олександрії; 

121. "Будівельні блоки на основі вторинної сировини з використанням новітніх 

технологій"; Гришина Марина, учениця 11 класу, Ліцей інформаційних 

технологій м.Олександрії; 

122. "Модернізація зарядного процесу мобільного наручного пристрою"; Білик 

Оксана, учениця 11 класу, Ліцей інформаційних технологій м.Олександрії; 

123. "Модернізація каталітичного нейтралізатора в двигуні внутрішнього 

згоряння"; Гришина Марина, учениця 11 класу, Ліцей інформаційних 

технологій м.Олександрії; 

124. "Проектування енерго-відновлюючого  покриття злітно-посадкової смуги"; 

Авдєєв Данило, учень 11 класу, Ліцей інформаційних технологій 

м.Олександрії; 

125. "Безформаліновий спосіб виробництва цукру та його зберігання в 

біоупаковках"; Дудук Альона, учениця 11 класу, Ліцей інформаційних 

технологій м.Олександрії; 

126. "Транспорт майбутнього"; Загоскін Олександр, учень 11 класу, Ліцей 

інформаційних технологій м.Олександрії; 

127. "Крок до лікування СНІДу. Інактивація протидіючого MRP4 гена за 

допомогою лімфоїдної сироватки CAR-активованих мишей та фенобарбіталу"; 

Коротя Микола, учень 11 класу, Ліцей інформаційних технологій 

м.Олександрії; 

128. "Популяції раритетних видів рослин території проектованого регіонального 

ландшафтного парку "Нижньоподільський"; Жигалова Людмила, учениця 10 

класу, Центр дитячої та юнацької творчості м.Ульяновки; 

Луганська  область 

129. "Відновлення рекреаційних лісів зелених зон Луганської ТЕС"; Абраамян 

Давид, учень 9 класу, Веселогірська ЗОШ; 

130. "Всеукраїнський конкурс "Картопля під соломою""; Федорова Анастасія, 

учениця 10 класу, Новодар'ївська ЗОШ; 



131. "Утворення карбонатів кальцію та магнію як захисного шару металевих 

конструкцій"; Кулик Іван, учень 10 класу, Стахановська гімназія №7; 

132. "Створення систем вирощування рослин на основі штучних грунтів"; Летягін 

Дмитро, учень 10 класу, Стахановська гімназія №7; 

133. "Інтелектуальне покриття стратегічно важливих поверхонь"; Обозний Юрій, 

учень 10 класу, Луганський ліцей №24; 

Львівська  область 

134. "Вивчення видової і просторової структури лісового фітоценозу на прикладі 

дубово-грабового листяного лісу"; Cтриковський Назар, учень 11 класу, 

Сокальська гімназія імені Олега Романіва; 

135. "Автономний пристрій для захисту водойм від замору риби"; Швайка Зеновія, 

учениця 10 класу, Львівський технологічний ліцей; 

136. "Застосування мікроміцетів у біондикації територій забруднених сіркою"; 

Оліферчук Богдана, учениця 10 класу, Львівська СЗОШ "Надія"; 

137. "Дослідження функцій однокомпонентного регулятора відповіді SCO3812 у 

Streptomyces coelicolor"; Галєєва Анастасія, учениця 11 класу, Середня ЗОШ 

№6 м.Львова; 

138. "Са2+-помпи плазматичної мембрани та ендоплазматичного ретикулуму 

зовнішньоорбітальної сльозової залози щура"; Папінчак Марта, учениця 11 

класу, Львівська СЗОШ №73; 

Миколаївська  область 

139. "Автомат нічного освітлення АЗС"; Кулик Давид, учень 9 класу, 

Первомайський центр науково-технічної творчості учнівської молоді; 

140. "Автомат економного мережного живлення"; Гринько Артем, учень 9 класу, 

Первомайський центр науково-технічної творчості учнівської молоді; 

Одеська  область 

141. "Причини аномального обміління Куяльницького лиману"; Лук'янова Олена, 

учениця 9 класу, Одеська ЗОШ №82; 

142. "Моніторинг якості атмосферного повітря в парку Перемоги м.Одеси при 

допомозі ліхеноіндикації"; Кузнецова Анастасія, учениця 10 класу, Одеський 

обласний гуманітарний центр позашкільної освіти та виховання; 



143. "Особливості формування екологічного мислення в підлітковому віці"; 

Наперковська Діана, учениця 11 класу, Балімова Валерія, учениця 9 класу, 

Одеський юридичний ліцей; 

144. "Вплив солей важких металів та техногенних відходів, що містять метал на 

тест-об'єкти"; Тихолаз Ганна, учениця 10 класу, Васильєва Іоанна, учениця 10 

класу, Одеський ліцей "Приморський” ; 

145. "Вплив СВЧ-випромінювання на ріст і розвиток рослин"; Колючий Олександр, 

учень 11 класу, Одеська ЗОШ №63; 

146. "Причини аномального обміління Куяльницького лиману"; Лук’янова Олена, 

учениця 9 класу, Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Еврика»; 

147. "Підбір оптимальних умов культивування лактобактерій у складі 

комплексного препарату для захисту рослин"; Богомолов Олексій, учениця 10 

класу, Одеська ЗОШ №5; 

148. "Розробка мукоадгезивних лікарських плівок з іммобілізованим лізоцимом"; 

Ткаченко Владислава, учениця 11 класу, Одеська гімназія №9; 

149. "Розробка цифрового пристрою вимірювання кутів на базі мікроконтролера 

AVR"; Мога Олександр, учень 9 класу, Білгород-Дністровський НВК 

"Загальноосвітня школа ІІ ступеня - ліцей"; 

150. "Очистка води від іонів важких металів природними адсорбентами"; Анцупова 

Наталя, учениця 10 класу, Одеська ЗОШ №78; 

151. "Створення підприємства з виготовлення желейно-желатинової продукції, як 

альтернатива пластиковому посуду та харчовій упаковці"; Лойтаренко 

Дмитро, учениця 9 класу, Балтська ЗОШ №3; 

152. "Сонячні батареї з програмним керуванням"; Степаненко Віктор, учень 11 

класу, Приморська ЗОШ; 

153. "Моніторинг протибактеріальної активності антибіотиків"; Жакоті Евгенія, 

учениця 11 класу, Татарбунарський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів - гімназія»; 

Полтавська  область 

154. "Визначення вмісту іонів кальцію у питній воді централізованого 

водопостачання м. Полтава та у водорозчинній складовій кальцієвмісних 

медичних препаратів"; Денисенко Аліна, учениця 10 класу, Полтавська 

гімназія №33; 



155. "ЯМР 1Н спектроскопія у дослідженні внутрішньо-молекулярного водневого 

зв'язку"; Самінін Ярослав, учень 10 класу, Кременчуцька гімназія №5 

ім.Т.Г.Шевченка; 

156. "Пристрій динамічного керування процедурою магнітотерапії з урахування 

параметрів пацієнта"; Дроздов Денис, учень 9 класу, Кременчуцький еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді; 

157. "Асиметрія півкуль головного мозку"; Настіна Анастасія, учениця 11 класу, 

Кременчуцька СЗОШ №10 з поглибленим вивченням англійської мови; 

Рівненська область 

158. "Оцінка біокліматичних умов міста Сарни Рівненської області"; Заремба 

Даніїл, учень 11 класу, Сарненська гімназія; 

159. "Вплив забруднення побутовим сміттям на ріст та розвиток деревостанів через 

ущільнення ґрунту"; Павленко Тетяна, учениця 11 класу, Рафалівська ЗОШ; 

Сумська  область 

160. "Вплив хмарності на денну амплітуду температури повітря"; Бабич Артем, 

учень 11 класу, Охтирська ЗОШ №8; 

161. "Геологічна будова корінного берега річки Ворскли у районі села 

Доброславівка"; Пшеничка Богдан, учень 11 класу, Охтирська ЗОШ №4 імені 

Остапа Вишні; 

Тернопільська  область 

162. "Ефективність передпосівної обробки насіння люпину жовтого мікробними 

препаратами в умовах Західного  Лісостепу України"; Бабій Тетяна, учениця 

11 класу, Тернопільський НВК "Школа-ліцей №6 імені Н.Яремчука"; 

Харківська  область 

163. "Дослідження залежностей між типом темпераменту та здібностями і їх вплив 

на вибір професії"; Горбуліна Майя, учениця 10 класу, Солоницівська гімназія 

№3; 

164. "Вплив побутового електромагнітного випромінювання на біологічні 

показники комах"; Гаражина Анна, учениця 10 класу, Коледж Харківської 

гуманітарної педагогічної академії; 

165. "Розведення рідкісних метеликів з сімейства сатурнії в лабораторних умовах"; 

Васильєва Катерина, учениця 9 класу, Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості; 



166. "Нові флуоресцентні барвники для гематологічного дослідження крові"; 

Ольхова Анастасія, учениця 11 класу, Харківська СШ №99; 

167. "Розробка функціональних кисломолочних продуктів , збагачених харчовими 

добавками з козячого молока"; Омельченко Олександра, учениця 11 класу, 

Харківська ЗОШ №137; 

168. "Новий флуоресцентний зонд на основі 2,5-дифенілоксазола для вивчення 

процесів міцелоутворення"; Богдан Костянтин, учень 10 класу, Харківський 

ліцей №149; 

169. "Використання склоіономерних цементів у стоматології"; Шемяков Вадим, 

учень 9 класу, Харківська гімназія №82; 

170. "Йонометричний аналіз очних крапель в малих об'ємах"; Оруджова Латіфа, 

учениця 11 класу, Харківська ЗОШ №137; 

171. "Розробка екологічно безпечних методів пришвидшення росту рослин"; 

Шапігіна Валерія, учениця 11 класу, Харківський технічний ліцей №173; 

172. "Спектрофлуориметричне виявлення пентахлорофенолу в розчині з 

використанням родаміну Б"; Халаїм Максим, учень 11 класу, Харківська СШ-

інтернат "Обдарованість"; 

173. "Моніторинг літнього населення рукокрилих Національного природного парку 

«Гомільшанські ліси»"; Романенко Ілля, учень 11 класу, Харківська ЗОШ 

№122; 

Хмельницька  область 

174. "Визначення ступеня ураження гіркокаштана звичайного (Aesculus 

hyppocastanum L.) мінуючою міллю каштана (Cameraria ohridella Desch. & 

Dem.) в залежності від умов місць зростання"; Нєжинський Ігор, учень 11 

класу, Хмельницький НВК №9; 

175. "Екологічна оцінка стану поверхневих вод, атмосферного повітря  певної 

місцевості"; Яковишина Юлія, учениця 11 класу, Новоселицький професійний 

аграрний ліцей; 

176. "Залежність коефіцієнта поверхневого натягу від забруднення питної води 

води"; Іванова Марина, учениця 9 класу, Красилівський НВК "Гімназія та 

ЗОШ І ступеня"; 

177. "Додатковий фільтр для очистки картерних газів"; Вовчемис Роман, учень 11 

класу, Новоселицький професійний аграрний ліцей; 



178. "Сапоніт - новий мінеральний сорбент багатогалузевого використання"; 

Ганзюк Христина, учениця 11 класу, Технологічний багатопрофільний ліцей 

м.Хмельницького; 

179. "Органічні сполуки і здоров'я людини (харчові добавки, "Е" - числа)"; 

Боднарець Ярослава, учениця 11 класу, Зеленокуриловецька ЗОШ; 

180. "Комплексна оцінка рівня біохімічних маркерів некрозу міокарду, кінетика 

підвищення їх активності у сироватці крові в різні часові проміжки від 

початку виникнення некрозу кардіоміоцитів та використання їх показників у 

ранній діагностиці інфаркту міокарда"; Сенчишина Маргарита, учениця 11 

класу, Хмельницький спеціалізований ліцей-інтернат поглибленої підготовки 

в галузі науки; 

181. "Самоплинна подача води споживачеві"; Семенюк Ольга, учениця 10 класу, 

Красилівський НВК "Гімназія та ЗОШ І ступеня"; 

182. "Глауконіт - екологічно чистий природний мінерал та сфери його 

застосування"; Шевчук Анастасія, учениця 11 класу, Хмельницький ліцей 

№17; 

183. "Альгодисменорея в дівчат підліткового віку"; Дзьоба Людмила, учениця 11 

класу, Хмельницький ліцей №17; 

184. "Ем-бокаші - в практику екологічного землеробства"; Харкавлюк Олена, 

учениця 10 класу, Летавський НВК; 

185. "Синтез похідних олігоазааценів, потенційних молекулярних напівпровідників 

n-типу"; Паламар Назарій, учень 10 класу, Хмельницький спеціалізований 

ліцей-інтернат поглибленої підготовки в галузі науки; 

186. "Розробка складів термопластичних фарб для розмітки автошляхів на основі 

пластикових відходів"; Войцехов Дмитро, учень 10 класу, Технологічний 

багатопрофільний ліцей м.Хмельницького; 

Черкаська  область 

187. "Оцінка гідрохімічного та екологічного стану р. Вільшанка на території 

Городищенського району Черкаської області"; Камінський Дмитро, учень 10 

класу, Черкаський професійний ліцей; 

188. "Практичне застосування очерету в будівництві та дизайні інтер’єру і 

екстер’єру"; Іщенко Анна, учениця 11 класу, Корсунь-Шевченківська ЗОШ 

№1; 



189. "Механізм генерації електричного струму в сонячних елементах Гретцеля на 

основі сенсибілізуючого барвника DN319"; Денисюк Іванна, учениця 10 класу, 

Золотоніська гімназія ім. С.Д Скляренка; 

190. "Аналіз та оцінка впливу автотранспортних забруднень на екологічний стан м. 

Черкаси"; Очкас Іван, учень 10 класу, Черкаський професійний автодорожній 

ліцей; 

191. "Біоконверсія органічної маси сільскогосподарського виробництва"; Морозов 

Олександр, учень 10 класу, Кам'янський еколого-економічний ліцей; 

192. "Фітотестування техногенно забруднених ґрунтів околиць міста Кам’янки 

Черкаської області"; Ємець Денис, учень 10 класу, Кам'янський еколого-

економічний ліцей; 

193. "Дослідження поширення та шкодочинності каштанової молі (Cameraria 

ohridella) в місті Черкаси"; Когут Юлія, учениця 11 класу, Черкаська СЗОШ 

№3; 

194. "Дослідження видового складу планктонних водоростей р.Вільшанки"; Ковач 

Богдан, учень 9 класу, Черкаська ЗОШ №10; 

Чернівецька область 

195. "Екологічно чистий будинок"; Новосельська Ніна, учениця 11 класу, 

Вижницька гімназія; 

196. "Сенсорні властивості наночастинок срібла"; Гончарук Дарія, учениця 11 

класу, Чернівецькій ліцей №3 медичного профілю; 

Чернігівська область 

197. "Вплив енергетичних напоїв на живі організми"; Коваль Ирена, учениця 9 

класу, Бобровицька ЗОШ №1. 

 

Проживання та харчування здійснюється за рахунок сторони, що відряджає, із 

розрахунку: харчування - 50 грн./доба, проживання в готелі 90 грн./доба для учнів; 

та 100 – 120 гривень за добу для керівників. Просимо Вас завчасно придбати квитки 

на зворотній шлях. 

 

 

Директор НЕНЦ       В.В.Вербицький 


