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НАКАЗ

Про підсумки проведення очного етапу
Всеукраїнського конкурсу винахідницьких 
і раціоналізаторських проектів
еколого-натуралістичного напряму
(для вікової категорії від 12 до 15 років включно)
у 2014 році 

З  метою  всебічної  підтримки  обдарованої  молоді,  сприяння  модернізації  змісту
науково-дослідницької,  експериментальної  та  практичної  діяльності  учнівської  молоді,
впровадження  інноваційно-освітніх  методів  і  технологій  у  навчальних  закладах  України,
відповідно  до  листа  МОН  1/9-137  від  11.03.2014  р.  «Про  проведення  Всеукраїнського
конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму
(для вікової  категорії  від  12 до 15 років  включно)», Міністерство освіти і  науки України
спільно з Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді  провели з 14 по
16  травня  2014  року  Всеукраїнський  конкурс  винахідницьких  та  раціоналізаторських
проектів  еколого-натуралістичного  напряму  (для  вікової  категорії  від  12  до  15  років
включно).
    Учасниками  очного  етапу  конкурсу  стали  52  представники  з  13  регіонів  України.
Найбільша кількість учасників – представники із Сумської області. За результатами конкурсу

НАКАЗУЮ:

І.  Нагородити грамотами Національного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді  Міністерства освіти і  науки України переможців та призерів Всеукраїнського
конкурсу винахідницьких  та  раціоналізаторських проектів  еколого-натуралістичного
напряму (для вікової категорії від 12 до 15 років включно):

За І місце:

Секція «Біологія та хімія»:
1. Телефуса  Іллю,  учня  9  класу ЗОШ І-ІІІ  ступеня  № 10 міста  Ніжина  Чернігівської

області.
Тема роботи: «Вплив ефірних масел на організм людини».

Секція «Сільськогосподарське дослідництво та винахідництво»:
1. Новікова Руслана, учня 6-Б класу НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцей» 

смт Любашівка Одеської області.
Тема роботи: «Вирощування картоплі під соломою».

Секція «Медицина та психологія»:
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1. Целюх Яну,  ученицю  8  класу  Рівненського  НВК  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів-ліцей  №19
Рівненської  міської  ради;  члена  гуртка  «Саду  мого дивосвіт»  КЗ  «Станція  юних
натуралістів» Рівненської обласної ради.

Тема роботи: «Формування самооцінки, одного з основних компонентів самосвідомості».

Секція «Ресурси енергозбереження»:
1. Кузнєцова  Владислава,  учня  9-Б  класу  Херсонської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №30

Херсонської школи. 
Тема  роботи: «Мала  вітроенергетика  –  основне  джерело  енергетичного   забезпечення
виробництва екологічно чистої продукції».

Секція «Екологічно безпечні технології та прикладна екологія»:
1. Бабич Іванну, ученицю  8 класу ЗОШ І-ІІІ  ступенів  селища Уховецьк Ковельського

району Волинської області.
Тема роботи: «Скарб з глибин озера Ухо».

За ІІ місце:
Секція «Біологія та хімія»:

1. Капелюху Анну,  ученицю  8-В  класу  Чернігівського  колегіуму  №11 Чернігівської
області.

Тема роботи: «Вивчення впливу солей важких металів на проростання та розвиток квіткових
рослин (різні види чорнобривців)».

2. Короїд Ліну,  ученицю  8 класу Білгород-Дністровського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів -
ліцей» Одеської області.

Тема  роботи:  «Залежність  стабільного  розвитку  рослини  платану  західного  від  стану
навколишнього середовища».

Секція «Сільськогосподарське дослідництво та винахідництво»:
1. Литвинова Сергія, вихованця гуртка «Свійські тварини» № 2 КЗ Сумської міської ради

–  Сумський  міський  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Сумської області.

Тема  роботи:  «Порівняльна  характеристика  комбікормів  в  залежності  від  їх  впливу  на
репродуктивні ознаки Павича звичайного».

2. Кравчука Івана, учня 9 класу Квітневської ЗОШ І-ІІІ ступенів Рівненської області.
Тема  роботи:  «Визначення  продуктивності  різних  сортів  озимої  пшениці  в  умовах
лісостепової зони Дубенського району Рівненської області».

Секція «Медицина та психологія»:
1. Іваницьку Юлію, ученицю 10 класу Чернігівського ліцею №32 Чернігівської області.

Тема роботи: «Рання діагностика варикозно-розширених поверхневих вен нижніх кінцівок».
2. Вольніцкого Вадима, учня 10 класу Новогуйвинської гімназії Житомирської області.

Тема роботи: «Вплив комп'ютерних ігор на агресивність».

Секція «Фізика та інженерні науки»:
1. Максименка Єгора,  учня 9 класу Долинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Кіровоградської

області.
Тема роботи:  «Дослідження впливу звукових та інфразвукових коливань на рослини і живі
організми».

2. Мигуль  Вікторію,  ученицю  8-А  класу Долинськлї  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №4
Кіровоградської області.

Тема роботи: «Дослідження випромінювання мікрохвильової печі».

Секція «Ресурси енергозбереження»:
1. Жару Ірину, ученицю 10-А класу ОШ № 29 міста Чернігова Чернігівської області.

Тема роботи: «Саман як альтернативний енергозберігаючий будівельний матеріал».



2. Кравченко Олену, ученицю 9 класу Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 імені Остапа
Вишні, вихованку гуртка «Науковець» ОМЦПО - МАН Сумської області.

Тема роботи: «Роль озер у селітебному ландшафті міста Охтирки».

Секція «Екологічно безпечні технології та прикладна екологія»:
1. Лопошука  Богдана,  учня 10  класу  Роменської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №  5  Сумської

області.
Тема роботи: «Ідентифікація видів Бернської конвенції на потенційному об'єкті Смарагдової
мережі».

За ІІІ місце
Секція «Біологія та хімія»:

1. Сударенко Юлію,  вихованку гуртка «Юні конярі» еколого-натуралістичного відділу
КЗ «Харківський обласний Палац  дитячої  та  юнацької  творчості»  Харківської
міської ради Харківської області.

Тема  роботи:  «Підбір  та  розрахунок  раціону  для  коней
різних груп».

2. Мазел Марію,  вихованку гуртка «Основи біоіндикації» КЗ «Харківський обласний Палац
дитячої та юнацької творчості» Харківської області.

Тема  роботи:  «Вивчення  гострої  токсичності  питної  води
за допомогою методу біотестування».

3. Каневську  Катерину,  вихованку  гуртка  «Любителі  домашніх  тварин»,
КЗ «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» Харківської області.

Тема роботи: «Особливості поведінки фредки в умовах неволі».
4. Киричука Іллю, учня 9 класу КЗ «Луцький НВК ЗОШ І-ІІ ступенів №7 природничий 

ліцей», вихованця гуртка «Біологія людини» КЗ «Міський центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді
Луцької міської ради».

Тема роботи: «Порівняльна характеристика крові ссавців різних екологічних груп».

Секція «Сільськогосподарське дослідництво та винахідництво»:
1. Сагайдак  Наталію,  ученицю  7  класу  Бортятинської  ЗОШ  I  –  II  ступенів

Львівської області.
Тема роботи: «Вирощування спаржі в умовах Львівської області».

2. Півторака Владислава, учня 7 класу, вихованця гуртка «Юні садівники» Вінницької
обласної станції юних натуралістів Вінницької області.

Тема  роботи:  «Насіннєве  розмноження  виробничих
сортів суниці садової».

Секція «Медицина та психологія»:
1. Ткаченко Олену,  вихованку  гуртка  «Любителі  домашніх  тварин»  КЗ  «Харківський

обласний Палац дитячої та юнацької творчості» Харківської області.
Тема роботи: «Корекції підвищеної тривожності у дітей методами зоотерапії».

Секція «Фізика та інженерні науки»:
1. Кузьмінську Аліну, ученицю 8 класу Житомирської ЗОШ №30, вихованку  Житомирського

міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді.
Тема роботи: «Вплив електромагнітного випромінювання на ріст рослин».

Секція «Ресурси енергозбереження»:
1. Кирушок  Ангеліну,  ученицю  8  класу  Поліської  ЗОШ І-ІІІ  ступенів  Березнівської

районної ради Рівненської області.
Тема роботи: «Ресурсно-рекреаційний потенціал  Рівненської  області:  географічні  аспекти
формування і розвитку».

2. Думчикову Тетяну,  ученицю 8 класу Охтирської ЗОШ І-ІІІ  ступенів №8, вихованку
гуртка «Науковець» ОМЦПО — МАН Сумської області.



Тема роботи: «Вплив купчастої хмарності на денну амплітуду температури повітря».

Секція «Екологічно безпечні технології та прикладна екологія»:
1. Юденко  Дашу,  ученицю  7  класу  Яблунецької  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Ємільчинської

районної ради Житомирської області.
Тема роботи: «Проблеми забруднення ґрунтів Ємільчинського району».

2. Яценко Вікторію,  ученицю  7  класу  Яблунецької  ЗОШ І-ІІІ  ступенів  Ємільчинської
районної ради Житомирської області.

Тема роботи: «Проблеми забруднення ґрунтів Ємільчинського району».
3. Гурмача  Олександра,  учня 9  класу СЗШ І-ІІІ  ступенів  №2 смт Крижополя  Вінницької

області.
Тема роботи:  «Екологічні наслідки застосування пестицидів у фермерських господарствах
Крижопілля».

ІІ. Нагородити грамотами Національного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді Міністерства  освіти  і  науки  України учасників  Всеукраїнського  конкурсу
винахідницьких  та  раціоналізаторських  проектів  еколого-натуралістичного  напряму
(для вікової категорії від 12 до 15 років включно), які не зайняли призових місць:

1. Сільванюк Світлану, ученицю 9 класу Роменської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 Сумської області.
Тема роботи: «Вплив метеорологічних факторів на організм людини».

2. Самойлову Маргариту,  9 класу Піщанської ЗОШ І-ІІІ ступенів Куп’янської районної
ради Харківської області .

Тема  роботи:  «Біорізноманітність,  екологічні  особливості  та  заходи  з  охорони
ранньоквітучих дикорослих декоративних рослин на території Куп’янського району».

3. Хитру  Світлану,  ученицю  10 класу  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  ім.  В.К.  Липинського  
с. Затурці Локачинського району Волинської області.

Тема роботи: «Сучасний стан дендрофлори парку Липинських».
4. Креслову  Катерину,  вихованку  гуртка  “Юний  біолог”  Сумський  міський  центр

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Сумської області.
Тема роботи: «Вивчення та первинний облік фауни об'єкту природно-заповідного фонду —
ботанічного саду місцевого значення «Юннатівський».

5. Редю Надію,  ученицю 9 класу Піщанської ЗОШ І-ІІІ ступенів Куп’янської районної
ради Харківської області.

Тема роботи: «Видове різноманіття та охорона орнітофауни Куп’янського району».
6. Килимник Анастасію, ученицю 9 класу Черчецької ЗОШ І –ІІІ ступенів Хмельницької

області.
Тема  роботи:  «Вивчення  біологічних  особливостей  гніздування  різних  видів  синиць  на
Чемеровеччині».

7. П'ятницьку  Євгенію,  ученицю  11  класу  Новогуйвинської  гімназії  Житомирської
області.

Тема роботи: «Розповсюдження омели білої на території селищ Новогуйвинське та Гуйва».
8. Чебелюк  Іванну,  ученицю  9  класу  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  селища  Кукли  Волинської

області.
Тема  роботи:  «Еколого-фауністична  характеристика  земноводних  Маневицького  району
Волинської області (на прикладі села Кукли та його околиць)».

9. Гаранжу Юлію, ученицю 7 класу Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів №8 Сумської області,
вихованку гуртка «Науковець» ОМЦПО-МАН.

Тема роботи: «Вплив музики різних жанрів на об’єм зорової пам’яті».
10. Піляєву Ірину, ученицю 8-А класу Менської районної гімназії Чернігівської області.

Тема  роботи:  «Розвиток  емпатії  як  основа  формування  відповідального  ставлення  до
природи».

11. Боярчук  Катерину,  ученицю  7-Б  класу  «Луцького  НВК  ЗОШ  І-ІІ  ступенів  -
природничий ліцей» Волинської області.

Тема роботи: «Особливості розумової працездатності учнів молодшого шкільного віку НВК
№7 міста Луцька».



12. Медведєву  Наталію,  ученицю  7-А  класу  Конотопської  спеціалізованої  школи  І-ІІІ
ступенів №9 Сумської області.

Тема роботи: «Нетрадиційні джерела енергії, перспективи їх використання».
13. Мірошниченка  Дмитра,  вихованця  гуртка «Географічне  краєзнавство»  №  2  КЗ

Сумської міської ради – Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді Сумської області.

Тема роботи: «Динаміка ерозійних процесів на правобережжі річки Псел міста Суми».
14. Вітра  Євгена,  вихованця  гуртка  «Загальна  біологія  з  основами  дослідництва»  КЗ

Сумської  міської ради – Сумський міський  центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді Сумської області.

Тема роботи:  «Видовий склад викопних решток верхньокрейдових відкладів басейну річки
Псел».

15. Прасолу  Ірину,  ученицю  9-Б  класу  Роменської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №5  Сумської
області.

Тема  роботи:  «Територіальна  організація  системи  міського пасажирського транспорту  м.
Ромни».

16. Павлову  Олену,  ученицю  9  класу  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  селища  Піддубці  Луцького
району Волинської області.

Тема роботи: «Гаразджанський піщаний кар'єр: особливості використання».
17. Нестеренко Поліну, ученицю 8 класу Охтирської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 11, вихованку

Охтирського міського центру позашкільної освіти – МАН Сумської області.
Тема роботи: «Особливості додавання домішок з дикоростучих рослин при випіканні хліба».

18. Міхова  Олега,  учня  9  класу  Голицького  НВК  «ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  –  ДНЗ»
Болградського району Одеської області.

Тема  роботи:  «Розведення  цигайської  породи  вівців  у  Бесарабії  -  ефективний  спосіб
відродження вівчарства на півдні України».

19. Хомка Юрія,  учня 8-А класу Тернопільського НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів – медичний
ліцей № 15 Тернопільської області.

Тема роботи:  «Вивчення  умов  одержання  біологічно  якісної  продукції  в  світлі  концепції
альтернативного землеробства».

20. Гащенко Ірину,  вихованку гуртка «Юні лісівники» № 2 Сумського міського центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, ученицю 9-А класу комунальної
установи Сумської ЗОШ І-ІІІ ст. №5 Сумської області.

Тема роботи:  «Методи захисту від лісових ссавців посадок дуба звичайного у Сумському
лісництві».

21. Блажко  Вікторію,  ученицю  9  класу  Маяківської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Біляївського
району Одеської області.

Тема роботи: «Криниці – стратегічні об’єкти села».
22. Яцюк Юлію, ученицю 9 класу Колоденської ЗОШ І-ІІІ ступенів Рівненської області.

Тема  роботи:  «Дослідження  агресивності  адвентивного  виду  борщівника  Сосновського
Heracleum Sosnowskyi  на території села Колоденка».

23. Кобак Наталію,  ученицю 8 класу Белзької ЗОШ І-ІІІ ступенів Сокальського району
Львівської області.

Тема роботи: «Оцінка екологічного стану річки Річиці за макрозообентосом».

ІІІ. Нагородити грамотами Національного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді Міністерства  освіти  і  науки  України учасників  Всеукраїнського  конкурсу
винахідницьких  та  раціоналізаторських  проектів  еколого-натуралістичного  напряму
(для вікової категорії від 12 до 15 років включно), які зайняли місця у номінації “Приз
глядацьких симпатій”:

1. За І місце: Нестеренко Поліну, ученицю 8 класу Охтирської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 11,
вихованку Охтирського міського центру позашкільної освіти – МАН Сумської області.

Тема роботи:   «Особливості додавання домішок з дикоростучих рослин при випіканні хліба».
2. За  ІІ  місце:  Хитру  Світлану,  ученицю  10 класу  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  ім.  В.К.

Липинського с. Затурці Локачинського району Волинської області.
Тема роботи:   «Сучасний стан дендрофлори парку Липинських».



3. За  ІІІ  місце:  П'ятницьку  Євгенію,  ученицю  11  класу  Новогуйвинської  гімназії
Житомирської області.

Тема роботи: «Розповсюдження омели білої на території селищ Новогуйвинське та Гуйва».

ІV. Нагородити грамотами Національного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді Міністерства  освіти  і  науки  України за  плідну  роботу  з  дітьми  під  час
проведення  Всеукраїнського  конкурсу  винахідницьких  та   раціоналізаторських
проектів еколого-натуралістичного напряму  (для вікової  категорії  від  12 до 15 років
включно):

1. Мичко Інну Анатоліївну, вчителя біології Колоденської ЗОШ І-ІІІ ступенів Рівненської
області.

2. Шевченка Станіслава В’ячеславовича, керівника наукової секції «Біологія» Роменської
міської Малої академії наук учнівської молоді Сумської області.

3. Здора Сергія Вікторовича, вчителя біології Піщанської ЗОШ І-ІІІ ступенів Куп'янської
районної ради Харківської області.

4. Лемегу  Ірину  Петрівну,  вчителя  біології  та  хімії  Белзької  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Сокальського району Львівської області .

5. Макей  Юлію  Миколаївну,  вчителя  хімії  та  біології  Чернігівського  колегіуму  №11
Чернігівської області.

6. Харламову Людмилу Миколаївну, керівника гуртка “Юний біолог” Сумського міського
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Сумської області.

7. Рафаєлян  Наталію  Олександрівну,  керівника  гуртка  «Юні  конярі»  еколого-
натуралістичного  відділу  КЗ  «Харківський  обласний  Палац  дитячої  та  юнацької
творчості» Харківської міської ради Харківської області.

8. Пісоцьку  Валерію  Валеріївну,  вчителя  біології  Піщанської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Куп’янської районної ради Харківської області.

9. Ашурова Ельдара Магіровича, керівника гуртка «Основи біоіндикації» КЗ 
«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» Харківської області.

10. Гаражину  Олену  Семенівну,  керівника  гуртка  «Любителі  домашніх  тварин»  КЗ
«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» Харківської області.

11. Кобильник  Людмилу  Вікторівну,  вчителя  біології  Черчецької  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Хмельницької області.

12. Височан Діну Олексіївну,  вчителя біології  НВК «школа ІІ  ступеня-ліцей» Одеської
області.

13. Бездітну Лідію Григорівну, вчителя біології та хімії НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцей»
смт Любашівка Одеської області.

14. Ярову-Боровик  Марію  Яківну,  вчителя  біології  Новогуйвинської  гімназії
Житомирської області.

15. Зінькова Анатолія  Миколайовича,  вчителя  географії  та  екології  ЗОШ І-ІІІ  ступенів
селища Кукли Волинської області.

16. Борсук Наталію Петрівну,  керівника гуртка «Біологія людини» КЗ «Міський центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Луцької міської ради» .

17. Сакун  Світлану  Андріївну,  вчителя  хімії  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №  10  міста  Ніжина
Чернігівської області.

18. Вертеля  Владислава  Вікторовича,  керівника  гуртка  «Загальна  біологія  з  основами
дослідництва»  КЗ  Сумської  міської  ради  –  Сумський  міський  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді.

19. Ковальова Юрія Олександровича,  керівника гуртка «Географічне краєзнавство» № 2
КЗ Сумської  міської ради – Сумський міський  центр.

20.  Литовця Володимира Вікторовича,  керівника секції  «Екологія»  Роменської  міської
МАН Сумської області.

21.  Миколаєнка  Олега  Івановича,  вчителя  біології  Яблунецької  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Ємільчинської районної ради Житомирської області.

22. Ніколенко  Світлану  Вікторівну,  методиста  Сумського  міського  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Сумської області.



23. Починик Валентину Іванівну,  вчителя-методиста біології  Маяківської ЗОШ І-ІІІ ст.
Біляївського району Одеської області.

24. Голуба Віктора Миколайовича, вчителя екології ЗОШ І-ІІІ ступенів селища Уховецьк 
Ковельського району Волинської області.

25. Коляду Людмилу Остапівну, вчителя біології та екології ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. В.К. 
Липинського с. Затурці Локачинського району Волинської області.

26. Бурденюк  Лідію  Михайлівну,  вчителя  географії  СЗШ  І-ІІІ  ступенів  №2  
смт Крижополя Вінницької області.

27. Луцишин Світлану Михайлівну,  керівника гуртків  КЗ «Станція  юних натуралістів»
Рівненської обласної ради Рівненської області.

28. Іваницьку  Наталію  Анатоліївну,  вчителя-методиста,  вчителя  фізики  Чернігівського
ліцею №32 Чернігівської області.

29. Хорошун Віру Валентинівну,  керівника гуртка,  методиста  ОМЦПО-МАН  категорія:
Науки про людину Сумської області.

30. Вовченко Ірину Олександрівну,  вчителя хімії  та біології Менської районної гімназії
Чернігівської області.

31. Лотоцького Олега  Володимировича,  вчителя  біології,  вчителя-методиста  «Луцького
НВК ЗОШ І-ІІ ступенів - природничий ліцей» Волинської області

32. Весельську  Анну  Антонівну,  вчителя  інформатики  Новогуйвинської  гімназії
Житомирської області.

33. Бартоша  Євгенія  Миколайовича,  керівника  наукової  секції  географії  Роменської
міської Малої академії наук учнівської молоді Сумської області.

34.  Ятчук  Ольгу  Михайлівну,  вчителя  географії  Поліської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Березнівського району Рівненської області.

35. Ладичука Дмитра Олександровича, доцента ХДАУ Херсонської області.
36. Куценко  Олену  Анатоліївну,  вчителя  біології  та  географії  ОШ  №  29  

м. Чернігова.
37. Коженка  Володимира  Олександровича,  вчителя  географії  Конотопської

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №9 Сумської області.
38. Бойченко Ганну Анатоліївну,  керівника гуртка “Свійські тварини” №2 КЗ Сумської

міської ради – Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості  учнівської
молоді.

39. Опаленко Оксану Петрівну, керівника гурткової роботи Охтирського міського центру
позашкільної освіти — МАН учнівської молоді Сумської області.

40. Баран Ольгу Михайлівну, вчителя біології Бортятинської ЗОШ I-II ступенів Львівської
області.

41.  Романовську Валентину Іванівну, вчителя біології Квітневської ЗОШ  І-ІІІ ступенів
Рівненської області.

42. Андреєву Жанну Дмитрівну,  вчителя історії Голицького НВК «ЗОШ і-ІІІ ступенів –
ДНЗ» Болградського району Одеської області Одеської області.
43. Мигуна Павла Петровича, керівника гуртка - методиста Вінницької облСЮН.

44. Олійник Іванну Володимирівну,  вчителя біології  Тернопільського НВК ЗОШ І – ІІІ
ступенів – медичний ліцей №15.

45. Супрунець  Анну  Михайлівну,  вчителя  біології  та  географії  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  с.
Піддубці Луцького району Волинської області 

46. Молчанова  Олександра  Олександровича,  вчителя  фізики  Долинської  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів №1 Кіровоградської області.

47. Шубіна Анатолія Григоровича,  вчителя фізики ,керівника гуртка «Юний науковець»
ЖМНЦТТУМ.

V. За  плідну  творчу  роботу  зі  збереження  українських  культурних  традицій  надати
подяку за  участь у  Всеукраїнському конкурсі  винахідницьких і  раціоналізаторських
проектів еколого-натуралістичного напряму  (для вікової  категорії  від  12 до 15 років
включно):

1. Пікуль Альоні, вихованці «Екологічного гуртка» гімназії східних мов №1.
2. Ананьєвій Анастасії,  вихованці «Екологічного гуртка» гімназії східних мов №1.



3. Учнівським колективам Центру творчості дітей та юнацтва Оболонської районної в м.
Києві державної адміністрації. 

VІ. Адміністрація та педагогічний колектив Національного еколого-натуралістичного
центру  висловлюють  щиру  подяку  членам  наукового  журі,  науковим   керівникам
учасників, керівникам обласних та Київського міських державних управлінь освіти і
науки,  директорам  та  педагогічним  працівникам  позашкільних  та  загальноосвітніх
навчальних закладів за успішне проведення Всеукраїнського конкурсу винахідницьких
і  раціоналізаторських  проектів  еколого-натуралістичного  напряму  (для  вікової
категорії від 12 до 15 років включно).

Директор НЕНЦ В. В. Вербицький


