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НАКАЗ
Про підсумки заочного етапу
ІХ Всеукраїнського конкурсу
дослідницько-експериментальних
робіт з природознавства «Юний дослідник»

          Згідно з Планом проведення масових заходів на 2014 рік, листом Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту № 1\9-138 від 11.03.2014 року
 та відповідно до рішення Оргкомітету, запрошуються до участі у ІІ етапі ІХ Всеукраїнського
конкурсу дослідницько-експериментальних робіт з природознавства «Юний дослідник», що
відбудеться 14 – 16 травня 2014 року, наступні учасники:

Секція «Народознавство, краєзнавство»
1. Нвосу  Аніта  з  роботою  «Символіка  та  образ  коня  в  українській  іграшці»,  вихованка

гуртка  «Любителі  домашніх  тварин»  КЗ  «Харківський  обласний  палац  дитячої  та
юнацької творчості» Харківської області.

2. Василенко Володимир, з роботою «Рослини та тварини біблейських сюжетів», учень 5
класу Сахновщинської гімназії Сахновщинської райради Харківської області.

3. Ласкін  Даніїл,  з  роботою  «Дерев’яна  ложка  :  від  Київської  Русі  –до  сучасності»,
вихованець зразкового музею народного побуту «Світлиця» Центру творчості  дітей та
юнацтва «Соняшник» м. Біла Церква Київської області.

4.Козаченко Ольга, Каюк Ліна, з роботою «Дослідження життєвого та творчого шляху 
художника Пацана Юрія Івановича, який прославив наш рідний край своїм мистецтвом», 
вихованки гуртка «Друзі природи» Києво-Святошинського РЦЕНТУМ Київської області.
5.Мургоч Сергій, з роботою «Почесні громадяни міста Рені», учень 6 класу Ренійського НВК
«ЗОШ І-ІІІ ст. - ліцей» Ренійської райради Одеської області.
6.Громова  Дарина, з  роботою «Українські  пряники  в  звичаях  та  обрядах  нашого  краю»,
учениця 5 класу Новосілківської  ЗОШ І-ІІІ  ст.,  вихованка гуртка «Друзі  природи» Києво-
Святошинського РЦЕНТУМ Київської області.
7.Козиряцька  Єлизавета, з  роботою «Використання  образів  тварин  в  окремих  жанрах
українського  фольклору»,  учениця  4  класу  Марганецької  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №  9
Дніпропетровської області.
8. Купріянова Аліна, з роботою «Птахи як символ Українського народу», учениця 5 класу
Криворізької ЗОШ № 110 Дніпропетровської області.
9.Мотуз Валерія, з роботою «Моя маленька батьківщина», учениця 5 класу Ровеньківської
ЗОШ І-ІІІ ст. № 9 Луганської області.
10.Каламайко Максим, з роботою «Рослини та тварини біблійних сюжетів. Одуд», учень 4
класу Сватівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 6 Луганської області.
11. Лагода Вікторія, з роботою «Календарні свята», учениця 4 класу НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.. №11
– ліцей» м. Ковеля Волинської області.
12. Плохотня Єлизавета, з роботою «Свята та обряди у моєму селі Петрокорбівці», учениця 5
класу  Петрокорбівського  НВК  «ЗОШ  І-ІІІ  ст.  «Дошкільний  навчальний  заклад»
Новгородківського району Кіровоградської області.
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13. Левківська Ірина, з роботою «Українські обряди на День Святого Юрія», учениця 5 класу
Можарівської ЗОШ І-ІІІ ст. Овруцького району Житомирської області.
14.  Тетянчук  Катерина, з  роботою «Писанка  –  мальована  молитва  про  злагоду  і  мир»,
учениця  6  класу  Козятинського  ЗНВК  І-ІІІ  ст.  «Школа-інтернат-гімназія»  ім.  В.М.
Підгорбунського Козятинського району Вінницької області.
15. Павловська Марія, з роботою «Традиційна каша в побуті, обрядовості та звичаях мого
села», учениця 6 класу ЗОШ І-ІІІ ст. с. Животівка Оратівського району Вінницької області.
16. Щутяк Софія, з роботою «Рослини в національній кухні України», учениця 4 класу ЗОШ
І-ІІІ ст. Городоцького району Львівської області.
17. Соченінова Інна, з роботою «Моє рідне село Варюшине», учениця 6 класу Варюшинської
ЗОШ І-ІІІ ст. Веселинівського району Миколаївської області.
18.Петровці  Максим,  з  роботою  «Традиційне  житло  українців  ХІХ  -  ХХст»,  вихованець
гуртка  «Народна  творчість»  Рахівського  районного  центру  науково-технічної  творчості
Закарпатської області.
19.  Ковалінська  Анастасія,  з  роботою  «Бджола  –  Божа  комаха»,  учениця  5  класу
Нетішинського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей» Хмельницької області.
20. Стефанова Наталія, з роботою «Історія розвитку гончарства на території Славутчини»,
вихованка Славутського еколого-натуралістичного центру школярів Хмельницької області.
21. Мельников Арсеній, з роботою «Вивчення та дослідження головних домашніх оберегів
південного регіону України », вихованець гуртка «Культура рідного краю» Бердянської СЮН
Запорізької області.
22.  Грінчак Альона, з роботою «Риболовецький колгосп «Рехвиля» -  гордість Генічеська»,
учениця 5 класу Генічеської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 Херсонської області.
23. Легка Христина,  з роботою  «Моніторинг використання рослин і тварин як символів на
гербах  та  прапорах  на  прикладі  Тернопільської  та  сусідніх  областей»,  учениця  5  класу
Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ст. № 25 Тернопільської області.
24.  Басалай  Роман,  з  роботою  «Ім’я  як  частина  сімейної  історії»,  учень  4  класу
Комсомольської  гімназії  ім.  В.О.  Нижниченка  Комсомольської  міськради  Полтавської
області.
25. Дерюга Маргарита,  з роботою «Рослини в національній кухні рідного краю»,  учениця 3
класу Іванівської ЗОШ І-ІІІ ст. Семенівського району Чернігівської області.
26. Щербюк Соломія, з роботою «Барвінок у побуті та звичаях жителів села Чорні Ослави»,
учениця 5 класу Чорнославської ЗОШ І-ІІІ ст. Надвірнянського району Івано-Франківської
області.
27.  Левицький  Михайло,  з  роботою  «Лев  в  українській  геральдиці»,  учень  4  класу
Кузнецовської ЗОШ І-ІІІ ст. Рівненської області.
Секція «Охорона здоров’я»

 Замар Катерина,  з  роботою «Дослідження та  вивчення лікарських рослин»,  учениця 6
класу СЗШ  № 14 м. Сєвєродонецька, вихованка Сєвєродонецького міськЕНЦ Луганської
області.

 Карабаджак Марта, з роботою «Вивчення екологічного стану пришкільної ділянки ЗШ І-
ІІІ ст. с. Виноградівка», учениця 4 класу ЗШ І-ІІІ ст. с. Виноградівка Арцизького району
Одеської області. 

 Константінова  Анастасія,  з  роботою  «Дослідження  впливу  домашніх  тварин  на
самопочуття та емоційний стан людини», учениця 6 класу Долинської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1
Кіровоградської області.

 Крисюк  Олександр,  з  роботою  «Вивчення  ступеню   мікробіологічного  забруднення
повітря в школі та дослідження засобів для очищення поверхні рук від мікроорганізмів»,
вихованець  гуртка  «Юні  друзі  природи»  відділення  еколого-натуралістичного напряму
Центру позашкільної освіти ім. О. Разумкова м. Бердичева Житомирської області.

 Петров  Юрій,  з  роботою  «Вплив  ефірних  олій  розмарину, м’яти  перцевої  та  чайного
дерева  на  профілактику  і  лікування  ГРЗ  та  грипу»,  вихованець  гуртка  «Основи
екологічних знань» Коростенської міськСЮН Житомирської області.



 Хорольська  Карина,  з  роботою  «Органолептичні  особливості  різних  сортів  меду»,
учениця 4 класу Кременчуцької гімназії № 6 Полтавської області.

 Чухліч  Вікторія,  з  роботою  «Комп’ютер  –  «друг»  і  «ворог»  ,  учениця  5  класу
Комсомольської  гімназії  ім.  В.О.  Нижниченка  Комсомольської  міськради  Полтавської
області.

 Мичкодан Діана, з роботою «У здоровому волоссі сила та краса», учениця 4 класу ЗОШ І-
ІІІ ст. с. Цекинівка Ямпільського району Вінницької області.

 Опанасюк  Микола,  з  роботою  «Вміст  аскорбінової  кислоти(вітаміну  С)  у  фруктах  і
фруктових соках», учень 6 класу Бахмацької ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 Чернігівської області.

 Гальоса Костянтин, з роботою «Розумники їдять йодовану сіль», учень 6 класу Менської
районної гімназії Чернігівської області.

 Балюра Дар’я, з роботою «Роль гімнастики за системою хатха-йога у зміцненні здоров’я»,
вихованка школи йоги Центру творчості дітей та юнацтва «Соняшник» Білоцерківської
міськради Київської області.

  Ручіна Світлана, з роботою «Дослідження впливу дельфінів на людину», учениця 6 класу
Васищевської ЗОШ І-ІІІ ст. Харківської райради Харківської області.

 Гончарова  Кароліна,  з  роботою  «Аналіз  продуктів  харчування  на  наявність  харчових
добавок та  їх  вплив на  організм людини»,  вихованка Чугуївського районного будинку
дитячої творчості Харківської області.

  Дриваль Віталій, з роботою «Вплив автотранспорту на навколишнє середовище»», учень
6 класу КЗ «Балівська СЗШ» Дніпропетровського району Дніпропетровської області.

 Абрамов Ростислав, з роботою «Вплив соку рослини Алое вера на тривалість збереження
курячого м’яса», учень 5 класу Криворізької гімназії № 49 Дніпропетровської області.

  Бондаренко Віта,  Яковенко Руслан,  з  роботою «Дослідження  та  вивчення  лікарських
рослин  Лебединського  району»»,  вихованці  гуртка  «Юні  садівники»  Лебединського
РБДЮТ Сумської області.

  Ткачова  Валентина,  з  роботою  «Природні  індикатори  на  кухні»,  учениця  5  класу
Баницького  НВК,  вихованка  гуртка  «Юні  екологи»  КЗ  «Районний  будинок  творчості
школярів» Глухівської райради Сумської області.

  Сказько Софія,  з  роботою  «Цілющі властивості  чаю»,  учениця 4 класу Сарненського
НВК «Школа-колегіум» ім. Т.Г. Шевченка  Рівненської області.

  Кавчинська Христина,  з  роботою «Рослинні  таємниці  красивого волосся»,  учениця  4
класу  Заболотцівської  ЗОШ І-ІІІ  ст.  Бродівського  району  Львівської  області,  КЗ  ЛОР
«Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді».

  Онофрійчук  Владислава,  з  роботою  «Дослідження  впливу  домашніх  тварин  на
самопочуття та емоційний стан людини», учениця 4 класу Деражнянського НВК «ЗОШ І-
ІІІ ст. № 2 , гімназія» Хмельницької області.

  Журавльов  Денис,  з  роботою  «Дослідження  впливу  зубної  пасти  на  стан  зубів»,
вихованець  гуртка  «Екологічний  театр»  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Баштанського району Миколаївської області.

  Сидоренко Марія,  з  роботою  «Стан  фізичної  підготовки  школярів  середнього  віку»,
учениця 6 класу ЗОШ І-ІІІ  ст. № 8 м. Києва,  вихованка гуртка «Основи ветеринарної
медицини» Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

  Солотвінська Ірина, з роботою «Колірний щоденник настрою дітей початкової школи»,
учениця  4  класу Заставнівської  ЗОШ І-ІІІ  ст.,  вихованка гуртка  «Юні  друзі  природи»
Заставнівського ЕНЦДЮ Чернівецької області.

 Ковалінський Іван, з роботою «Фактори порушенні постави в учнів Нетішинського НВК»,
учень 5 класу Нетішинського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей» Хмельницької області.



  Лещина Анастасія, з роботою «Побутова хімія в нашому будинку і альтернативні способи
прибирання», вихованка гуртка «Юні орнітологи» Мелітопольського ЦЕНТУМ 
Запорізької області.

  Мицканюк Ганна, з роботою «Білки – важлива складова організму людини», учениця 5 
класу ЗОШ І-ІІ ст. с. Муравище Ківерцівського району Волинської області.

  Мищеня Володимир, з роботою «Вивчення бактерій», учень 4 класу СШР І ст. № 5 м. 
Сарни Рівненської області.

Секція «Рослини навколо нас»
1. Сторожук Максим,  з роботою «Джерельна діброва», учень 5 класу ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 м.

Жмеринки Вінницької області.
2. Бянов  Євген,  з  роботою  «Вирощування  екологічно  чистих  продуктів  органічним

способом на прикладі картоплі»,  учень Задунаївської ЗОШ І-ІІІ  ст. Арцизького району
Одеської області.

3. Кривошеєв  Микита, з  роботою  «Вплив природного фільтру –  шунгіту на  пророщення
насіння  родини  Fabaceae»,  учень  6  класу  КЗ  «ЛЗОШ  І-ІІІ  ст.  №  55»,  вихованець
Луганського облЕНЦ .

4. Петришин  Святослав,  з  роботою  «Створюємо  флораріум  своїми  руками»,  учень  1(5)
класу Білоцерківської  гімназії  № 2,  вихованець гуртка «Юні квітникарі»  КЗ Київської
обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини».

5.  Вилді  Галина,  з  роботою  «Антропогенний вплив на рослину льодовикового періоду»,
вихованка Рахівського РЦНТТ Закарпатської області.

6. Юркова  Ірина,  з  роботою  «Алое  –  диво-рослина»,  учениця  6  класу  Христинівської
спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 1 ім. О.Є. Корнійчука Черкаської області.

7. Санцакова  Анастасія,  з  роботою  «Вивчення  продуктивності  різних  способів
вегетативного розмноження циссусу ромбічного», вихованка гуртка «Основи екологічних
знань» КЗ «Чернігівська обласна станція юних натуралістів».

8. Шевчун  Данило,  з  роботою  «Розмноження  персика  різними  способами»,  вихованець
Близнюківського  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Близнюківської
райдержадміністрації Харківської області.

9. Торбаніст  Олександра,  з  роботою  «Розмноження  тиса  ягідного  вегетативними  та
генеративними органами», вихованка гуртка «Юні медики» Мелітопольського ЦЕНТУМ
Запорізької області.

10.Ремарчук Катерина  з роботою «Вирощування овочів і фруктів з використанням системи
крапельного зрощення», учениця 5 класу Шубранецької ЗОШ І-ІІІ ст., вихованка гуртка
«Охорона тварин» Заставнівського ЕНЦДЮ Чернівецької області.

11.  Харіна  Анастасія,  з  роботою  «Вплив  якості  води  на  паростки  кавового  дерева»,
вихованка гуртка «Юний еколог» Центру технічної творчості та професійної орієнтації
шкільної молоді Дарницького району м. Києва.

12. Верисоча  Діана,  з  роботою  «Цвіт  яблуні  –  весняне  творіння»,  учениця  4  класу
Дніпровської ЗОШ І-ІІІ ст. Білозерського району Херсонської області.

13. Ланге Єва,  з  роботою  «Дослідження та  вивчення розмноження декоративно-листяних
вічнозелених рослин», учениця 5 класу СЗШ І-ІІІ ст. № 76 м. Дніпропетровська.

14. Буба  Олена»,  з  роботою  «Виноград  –  чарівна  лоза  21-го  століття»,  учениця  5  класу
Чонгарської  ЗОШ  Генічеського  району,  вихованка  гуртка  «Юні  друзі  природи»
Генічеської райСЮН Херсонської області. 

15. Барило  Наталія,  з  роботою  «Шляхи підвищення  морозостійкості  рослин»,  учениця  6
класу Бережанської ЗОШ І-ІІ ст. Чемеровецького району Хмельницької області.

16. Сабадош Вікторія,  з роботою  «Дослідження умов проростання женьшеню», учениця 6
класу Буштинської  гімназії-інтернату ,  вихованка гуртка «Юні  валеологи»  Тячівського
райЕНЦ Закарпатської області



17. Мошковська Аліна,  з роботою «Пророщування насіння Авокадо американського (Persea
аmericana)  на  різних  субстратах»,  вихованка  гуртка  «Юні  квітникарі»  Сумського
міськЕНЦ Сумської області.

18. Хлус Тетяна, з роботою «Розмноження діоспіроса, або хурми кавказької(Diospiros lotusa)
насіннєвим шляхом», вихованка гуртка « Юні квітникарі-аранжувальники» Шосткинської
міськСЮН Сумської області.

19. Калайда  Дар’я,  з  роботою  «Рослини-паразити  м.  Марганця»,  учениця  5  класу
Марганецької гімназії Дніпропетровської області.

20. Долматова Анастасія,  з роботою  «Дослідження умов проростання насіння», учениця 5
класу Кіровської ЗОШ І-ІІІ ст.,  вихованка гуртка «Віконце в природу» Миколаївського
району Миколаївської області.

21.Рожанська  Олена,  з  роботою  «  Використання  біологічного  методу  в  боротьбі  з
павутинним кліщем та  щитівкою як одним із  основних шкідників кімнатних рослин»,
учениця 5 класу Ставищенського НВК № 1 Ставищенського району Київської області.

22. Панащенко Дарина, з роботою «Вплив чинників зовнішнього середовища на зростання і
розвиток  рео»,  учениця  5  класу  Лозянської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Антрацитівської
райдержадміністрації Луганської області.

23. Кузьмін Данило, з роботою «Вплив різних способів посадки томатів на їх врожайність»,
учень  6  класу  Криворізької  ЗОШ  №  71,  вихованець  гуртка  «Юні  овочівники»  СЮН
Жовтневого району м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

24. Турчинська  Аміна,  з  роботою  «Розмноження  літопсів»,  вихованка  гуртка  «Юні
кактусоводи» Фастівської СЮН Київської області.

25. Бойко Артем, з роботою «Дослідження ефективності використання біологічних методів
від шкідників», учень 4 класу Долинської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 Кіровоградської області.

26. Сопін Данило, з роботою «Вплив природних біостимуляторів на процес коренеутворення
у  хризантеми»,  учень  4  класу  Довгинського  НВК  Чернігівського  району  Запорізької
області.

27. Антонюк  Денис,  з  роботою  «Дослідження  рослин  як  біологічних  захисників  від
шкідників», учень 4 класу ЗОШ І-ІІІ ст. № 12 м. Луцька Волинської області.

Секція «Тваринний світ»
1. Манюра Юліанна, з роботою «Роїння бджіл та його види»,
 учениця 7 класу Чертезької ЗОШ І-ІІ ст. Ужгородського району Закарпатської області.
2. Семен Ірина, з роботою «Дослідження та підгодівля зимової орнітофауни саду», уче-

ниця 5 класу Золотковицької ЗОШ І-ІІ ст. Мостиського району Львівської області.
3. Ковальчук Петро, з роботою «Гніздування білого лелеки на прикладі одного Полісько-

го маршруту», учень 3 класу Кузнецовської ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 Рівненської області.
4. Унковський Денис, з роботою «Виготовлення ройових мисочок та методика прививан-

ня личинок. Формування маточників. Збір маточного молочка», учень 4 класу, ви-
хованець Гайсинського районного будинку школярів та молоді Вінницької області.

5. Лебединець Олександр, з роботою «Вплив кормів на вагу та приріст м’яса у гусей рі-
зних порід», учень 4 класу Великоснітинської ЗОШ І-ІІІ ст. Фастівського району 
Київської області.

6. Димкович Назар, з роботою «Хто про бджіл все знає, той прибуток великий має», 
учень 6 класу, вихованець гуртка «Юні друзі природи» Києво-Святошинського 
РЦЕНТУМ Київської області.

7. Будянський Владислав, з роботою «Вплив кормової бази на ріст і розвиток кролів», 
учень 5 класу Новогнилицької ЗОШ І-ІІ ст., вихованець гуртка «Любителі домашніх 
тварин» Чугуївського районного будинку дитячої творчості Харківської області.

8. Поліщук Дмитро , з роботою «Дослідження умов утримання і розведення цихлазоми 
чорнополосної», вихованець гуртка «Акваріуміст-початківець» Шепетівського місько-
го ЦЕНТУМ Хмельницької області.



9. Ковалінський  Богдан,  з  роботою  «Орієнтування  бджіл  у  просторі»,учень  5  класу
Нетішинського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей» Хмельницької області.

10. Ожаровський Сергій, Кондратьєва Ельвіра, з роботою «Визначення рівня несучості у
різних порід курей», вихованці гуртка «Юні рослинники» Миколаївського районного
будинку творчості учнів Миколаївської області.

11.Димитрова Наталья, з роботою «Переваги та недоліки розведення кролів в під-
вальному приміщенні з вольєром і в клітках», учениця 6 класу Новокапланської ЗОШ 
І-ІІ ст. Арцизького району Одеської області.

12.Михайлов Віктор, з роботою «Дослідження орнітофауни своєї місцевості», вихованець
гуртка «Юні зоологи» Глухівського міського ЦДЮТ Сумської області.

13.Лукін Олександр, з роботою «Вивчення чутливості колорадських жуків з різними фе-
нами до дії хімічних засобів боротьби з шкідниками», вихованець загону «Еколог» 
міської СЮН м. Миколаєва.

14.Мягкий Микита, з роботою «Особливості дресирування цуценят породи Джек Рассел 
тер’єр в домашніх умовах», учень 6 класу Новосілківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, ви-
хованець гуртка «Друзі природи» Києво-Святошинського РЦЕНТУМ Київської 
області.

15.Середа Карина, Середа Яна, з роботою «Визначення типів темпераменту у котів», ви-
хованки гуртка «Юні садівники» Бережанського ЦЕНТУМ Тернопільської області.

16.Харбач Володимир з роботою «Дослідження пам’яті тварин», учень 5 класу ЗОШ І-ІІІ 
ст. № 12 , вихованець гуртка «Юні друзі природи» еколого-натуралістичного центру м.
Красний Луч Луганської області.

17.Канівська Катерина, з роботою «Особливості поведінки фретки в умовах неволі», ви-
хованка Feldman Ekopark, КЗ «Харківський обласний палац дитячої та юнацької 
творчості» Харківської області.

18.Матвєєв Олександр, з роботою «Дослідження особливостей біології деяких видів риб 
іхтіофауни ріки Деркул»,учень 4 класу КЗ «ЛНВКШ І-ІІ ст. ДНЗДС № 43» м. Лу-
ганська, вихованець гуртка «Юний дослідник» Луганського обласного ЦЕНТУМ.

19.Куценко Максим, з роботою «Особливості утримання і розмноження екзотичних пта-
хів в неволі (на прикладі фазанових)», учень 6 класу Криворізької ЗОШ І-ІІІ ст. № 71, 
вихованець гуртка «Основи біоетики» КПНЗ «СЮН Жовтневого району» м. Кривий 
Ріг Дніпропетровської області.

20.Попович Лілія, з роботою «Дослідження біотопічного розподілу плазунів на території 
українських Карпат», учениця 5 класу, вихованка Рахівського районного центру 
науково-технічної творчості Закарпатської області.

21.Куценко Дар’я, з роботою «Оптимальні умови утримання та розмноження в штучних 
умовах жаби шпоркової гладенької», вихованка гуртка «Основи біоетики» Сумського 
міського ЦЕНТУМ Сумської області.

22.Романюк Елеонора, з роботою «Дослідження орнітофауни на території Опукського 
природного заповідника», учениця 5 класу Краматорської ЗОШ І-ІІІ ст. № 18, ви-
хованка гуртка «Юні зоологи» Краматорського центру позашкільної роботи Донецької
області.

23.Письменна Ангеліна, з роботою «Екологічні особливості яструба малого на території 
Північного Покуття», учениця 3 (7) класу Городенківської гімназії ім. А. Крушельни-
цького, вихованець гуртка «Юні екологи» Городенківської СЮН Івано-Франківської 
області.

24.Курбатов Денис, з роботою «Оптимальні умови утримання ахатин та інших равликів 
сімейства Helicidae», учень 5 класу Краматорської ЗОШ І-ІІІ ст. № 12, вихованець гу-
ртка «Юні зоологи» Краматорського центру позашкільної роботи Донецької області.

25.Самараш Єлизавета, з роботою «Вплив мінерального живлення та вітамінів на ріст і 
розвиток індиків», учениця 5 класу Білоусівського НВК Сокирянського району Черні-
вецької області.



26. Вихованець гуртка «Любителі домашніх тварин» Скадовського ЦДЮТ Херсонської 
області з роботою «Дрібна фауна прибережної зони Джарилгацької затоки».

Секція «Я і природа»
1. Музиченко Олексій, з роботою «Спостереження за розвитком міцелію цвілевого гриба

роду Мукор (Mucor)», учень 5 класу , вихованець еколого-натуралістичного гуртка 
«Юні дослідники природи» Лемешівської ЗОШ І-ІІІ ст. Яготинського району Київської
області.

2. Пороскун Альона, з роботою «Облік та перспективи збору лікарської сировини на бе-
регах озера Чеха», вихованка гуртка «Здоровим бути здорово» Сумського міського 
ЦЕНТУМ Сумської області.

3. Кравченко Владислава, з роботою «Дослідження екологічного стану водойм Сквирщи-
ни за макрофітами та макрозообентосом», вихованка гуртка «Юні рослинники» Скви-
рського районного центру дитячої та юнацької творчості Київської області.

4. Рудніцька Дарина, з роботою «Дослідження вмісту поверхнево-активних речовин у 
природних водах Канівського водосховища в м. Переяславі-Хмельницькому», учениця
5 класу Переяслав-Хмельницької ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 Київської області.

5. Драниця Андрій, з роботою «Очищення прісної води», учень 5 класу  Переяслав-
Хмельницької ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 Київської області.

6. Бойко Артем, з роботою «Дослідження різних типів ґрунтів», учень 4 класу Доли-
нської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 Кіровоградської області.

7. Клим’юк Мирослава з роботою «Втеча від здивування, або пошук живої води», учени-
ця 3 класу Комсомольської ЗОШ І-ІІІ ст. Полтавської області.

8. Березова Альбіна, Буян Олександр, з роботою «Малі річки Миколаївщини: річка яру 
Зотового (комплексна характеристика р. Солониха)», учні 4 класу, вихованці еколого-
краєзнавчого гуртка «Гіпаніс» Трихатської ЗОШ І-ІІІ ст. Миколаївської області.

9. Вінцевич Денис, з роботою «Рідини з незвичайними властивостями», учень 5 класу 
Кіровської багатопрофільної гімназії Луганської області.

10.Асєєв Данило, з роботою «Дослідження атмосферних опадів та визначення їх впливу 
на навколишнє середовище», вихованець гуртка «Юні екологи» Рубіжанської міської 
станції юних натуралістів Луганської області.

11.Корж Анна, з роботою «Вплив синтетичних миючих засобів на довкілля», учениця 5 
класу Петрівського НВК «Гімназія-ЗОШ ІІ-ІІІ ст.», вихованка екологічного гуртка 
«Жайворонок» Петрівського ЦДЮТ Кіровоградської області.

12.Учні 6 класу Орчицької ЗОШ І-ІІ ст. Зачепилівської районної ради Харківської області,
з роботою «Корисні копалини рідного краю».

13.Назаренко Данило, з роботою «Істинна ціна паперу», учень 4 класу ЗОШ І-ІІІ ст. м. 
Кривий Ріг Дніпропетровської області.

14.Маркіна Анжела, з роботою «Оцінка екологічного стану водойм в селі Раївка», учени-
ця 4 класу середньої загальноосвітньої школи Дослідного поля Синельниківського ра-
йону Дніпропетровської області.

15.Бродовська Мілана, з роботою «Використання природних рослинних і мінеральних 
барвників, виготовлених в домашніх умовах», учениця 5 класу Одеського НВК № 49 
«Спеціалізована школа - ЗОШ І-ІІІ ст.» Одеської міської ради Одеської області.

16.Письменний Владислав, Мельник Вадим, з роботою «Шляхи вирішення проблеми 
сміття», учні 6 класу Пархомівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» Київської області.

17.Огуй Костянтин, з роботою «Вітрогенератори – електростанції майбутнього», учень 3 
класу Комсомольської гімназії імені В.О. Нижниченка Полтавської області.

18.Ярмоленко Олександр, , з роботою «Антропогенний вплив на стан атмосфери (на при-
кладі села Виповзки Переяслав-Хмельницького району Київської області)», учень 5 
класу Виповзького НВО «ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ» Переяслав-Хмельницького району 
Київської області.



19.Поліщук Марія, з роботою «Вплив аерозолів різного складу на ріст і розвиток 
рослин». вихованка гуртка «За здоровий спосіб життя» Центру позашкільної освіти 
ім. О. Разумка м. Бердичева Житомирської області.

20.Пінчук Артур, з роботою «Дослідження вмісту фотосинтезуючих пігментів деяких 
деревних рослин як біоіндикаційної ознаки стану атмосферного повітря м. Могилева-
Подільського», учень 6 класу НВК «СЗШ І-ІІІ ст. № 4 - ліцей» м. Могилева-
Подільського Вінницької області.

21.Васильченко Валерія, з роботою «Повторність гроз на сході України влітку 2013 
року», вихованка гуртка «Науковець» КНЗ «Охтирських міських центр позашкільної 
освіти» Сумської області.

22.Чергінець Валерія, з роботою «Повторність різних умов зволоження у районі міста 
Охтирка протягом ХХ століття», вихованка гуртка «Науковець» КНЗ «Охтирських 
міських центр позашкільної освіти» Сумської області.

23.Флорескул Антон, з роботою «Дослідження різних типів ґрунтів», учень 4 класу Дібрі-
вської ЗОШ І-ІІ ст. Сторожинецького району Чернівецької області. 

24.Ілюшин Ігор, з роботою «Біогаз – загадкова речовина», учень 5 класу Сокологі-
рненської ЗОШ І-ІІІ ст. Генічеського району, вихованець гуртка «Росинка»  Генічеської
СЮН Херсонської області.

25. Тимченко Ганна, з роботою «Досліди на визначення якості стану води», учениця 5 
класу НВК «Дошкільний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 2 « 
Новокаховської міськради Херсонської області.

26. Бучко Вікторія, з роботою «Дослідження якості води із природних джерел постача-
ння», учениця 5 класу ЗОШ І-ІІІ ст.  с. Воютин Луцького району Волинської області.

Дослідницько-експериментальні роботи, які створені групою авторів, представляються
одним із учасників проекту.

Заїзд та реєстрація учасників відбудеться 14 травня 2014 року до 13.00, від’їзд – 16
травня 2014 року після 14.00. Просимо Вас завчасно придбати квитки на зворотний шлях.
Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  що  відряджає.
Відповідальність за життя та здоров’я учасників несуть керівники делегацій.

Директор НЕНЦ В. В. Вербицький


