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НАКАЗ

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

          Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України № 1|9-138 від 11.03.2014 року,
з  14  по  16  травня  2014  року  на  базі  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  відбувся  фінальний  етап  
ІХ  Всеукраїнського  конкурсу  експериментально-дослідницьких  робіт  з  природознавства
«Юний дослідник» для учнів 9-12 років.
         74 представники з 18 областей, м. Києва захищали свої дослідницько-експериментальні
роботи  у  секціях:  «Я  і  природа»,  «Рослини  навколо  нас»,  «Тваринний  світ»,  «Охорона
здоров’я», «Народознавство, краєзнавство». Відповідно до рішення журі,

І.  Нагороджуються  дипломами  Національного  еколого-натуралістичного  центру  та
пам’ятними подарунками учасники конкурсу, що посіли І місце:

        Секція «Я і природа»:
1. 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.

2. 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.

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

Секція «Рослини навколо нас»:
1. Бянов  Євген,  з  роботою  «Вирощування  екологічно  чистих  продуктів  органічним

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

Секція «Тваринний світ»:
1. Письменна Ангеліна, з роботою «Екологічні особливості яструба малого на території 

Північного Покуття», учениця 3 (7) класу Городенківської гімназії ім. А. Крушельницького, 
вихованець гуртка «Юні екологи» Городенківської СЮН Івано-Франківської області.

2. Самараш Єлизавета, з роботою «Вплив мінерального живлення та вітамінів на ріст і 
розвиток індиків», учениця 5 класу Білоусівського НВК Сокирянського району Чернівецької 
області.
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Секція «Охорона здоров’я»:
1. Абрамов  Ростислав,  з  роботою  «Вплив  соку  рослини  Алое  вера  на  тривалість

збереження курячого м’яса», учень 5 класу Криворізької гімназії  № 49 Дніпропетровської
області.

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

Секція «Народознавство, краєзнавство»:
1. 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.

2. Щутяк Софія, з роботою «Рослини в національній кухні України», учениця 3 класу
ЗОШ І-ІІІ ст. Городоцького району Львівської області.

ІІ.  Нагороджуються  дипломами  Національного  еколого-натуралістичного  центру  та
пам’ятними подарунками учасники конкурсу, що посіли ІІ місце:

           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. 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.

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

      Секція «Рослини навколо нас»:
1. 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.

2. Дубініна Софія,  з роботою  «Пророщування насіння Авокадо американського (Persea
аmericana)  на  різних  субстратах»,  учениця  ССШ  І-ІІІ  ступенів,  вихованка  гуртка  «Юні
квітникарі» Сумського міського ЦЕНТУМ Сумської області.

3. 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.

    Секція «Тваринний світ»:
1. Канєвська Катерина, з роботою «Особливості поведінки фретки в умовах неволі», 

вихованка Feldman Ekopark, КЗ «Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості»
Харківської області.

2. Куценко Максим, з роботою «Особливості утримання і розмноження екзотичних 
птахів 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.

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

     Секція «Охорона здоров’я»:
1. 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. 



2. 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».

     Секція «Народознавство, краєзнавство»:
1. Купріянова  Аліна,  з  роботою  «Птахи  як  символ  Українського  народу»,  учениця  5

класу Криворізької ЗОШ № 110 Дніпропетровської області.
2. Левківська Ірина, з роботою «Українські обряди на День Святого Юрія»,  учениця 5

класу Можарівської ЗОШ І-ІІІ ст. Овруцького району Житомирської області.
3. Басалай  Роман,  з  роботою  «Ім’я  як  частина  сімейної  історії»,  учень  4  класу

Комсомольської  гімназії  ім.  В.О.  Нижниченка  Комсомольської  міської  ради  Полтавської
області.

4. Дерюга Маргарита, з роботою «Рослини в національній кухні рідного краю», учениця
3 класу Іванівської ЗОШ І-ІІІ ст. Семенівського району Чернігівської області.

ІІІ. Нагороджуються  дипломами  Національного  еколого-натуралістичного  центру  та
пам’ятними подарунками учасники конкурсу, що посіли ІІІ місце:

          Секція «Я і природа»:
1. Мальченко Анастасія, з роботою «Облік та перспективи збору лікарської сировини на

берегах озера Чеха», учениця 3 класу Сумської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6, вихованка гуртка
«Здоровим бути здорово» Сумського міського ЦЕНТУМ Сумської області.

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

3. Маркіна  Анжела,  з  роботою  «Оцінка  екологічного  стану  водойм  в  селі  Раївка»,
учениця  4  класу  середньої  загальноосвітньої  школи  Дослідного  поля  Синельниківського
району Дніпропетровської області.

     Секція «Рослини навколо нас»:
1. Турчинська  Аміна,  з  роботою  «Розмноження  літопсів»,  вихованка  гуртка  «Юні

кактусоводи» Фастівської СЮН Київської області.
2. Калайда  Дар’я,  з  роботою  «Рослини-паразити  м.  Марганця»,  учениця  5  класу

Марганецької гімназії Дніпропетровської області.
3. Ланге Єва, з роботою «Дослідження та вивчення розмноження декоративно-листяних

вічнозелених рослин», учениця 5 класу СЗШ І-ІІІ ст. № 76 м. Дніпропетровська.

     Секція «Тваринний світ»:
1. Ковальчук Петро, з роботою «Гніздування білого лелеки на прикладі одного 

Поліського маршруту», учень 3 класу Кузнецовської ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 Рівненської області.
2. Ковалінський  Богдан,  з  роботою  «Орієнтування  бджіл  у  просторі»,учень  5  класу

Нетішинського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей» Хмельницької області.
3. Михайлова Лариса, з роботою «Оптимальні умови утримання та розмноження в 

штучних умовах жаби шпоркової гладенької», учениця 3 класу Сумської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№ 5, вихованка гуртка «Основи біоетики» Сумського міського ЦЕНТУМ Сумської області.

4. 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.

     Секція «Охорона здоров’я»:
1. 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.

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



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

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

5. 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.

     Секція «Народознавство, краєзнавство»:
1. Мургоч Сергій, з роботою «Почесні громадяни міста Рені», учень 6 класу Ренійського

НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - ліцей» Ренійської райради Одеської області.
2. 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.
3. Ковалінська  Анастасія,  з  роботою  «Бджола  –  Божа  комаха»,  учениця  5  класу

Нетішинського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. та ліцей» Хмельницької області.
4. Левицький  Михайло,  з  роботою  «Лев  в  українській  геральдиці»,  учень  4  класу

Кузнецовської ЗОШ І-ІІІ ст. Рівненської області.
5. 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.

ІV.  Нагороджуються  дипломами  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учасники конкурсу:

       Секція «Рослини навколо нас»
1. 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».

2.   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.

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

4. Маньковський Богдан, з роботою «Підсніжник – квітка надії»,  учень 3 класу ЗОШ І-
ІІІ ступенів № 2 м. Києва.

    Секція «Тваринний світ»
1. Семен Ірина, з роботою «Дослідження та підгодівля зимової орнітофауни саду», 

учениця 5 класу Золотковицької ЗОШ І-ІІ ст. Мостиського району Львівської області.
2. Унковський Денис, з роботою «Виготовлення ройових мисочок та методика 

прививання личинок. Формування маточників. Збір маточного молочка», учень 4 класу, 
вихованець Гайсинського районного будинку школярів та молоді Вінницької області.

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

4. Натури Каріна, з роботою «Моя дитяча мрія»,  учениця 3 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. 
Д. Карбишева № 2 м. Києва.

5. Нвосу Аніта, з роботою «Дослідження змін раціону, моціону та екстер’єру коня в 
залежності від пори року», вихованка гуртка «Конярі» КЗ «Харківський обласний палац 
дитячої та юнацької творчості» Харківської області.

    Секція «Я і природа»
1. 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.



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

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

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

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

6. Васильченко  Валерія,  з  роботою  «Повторність  гроз  на  сході  України  влітку  2013
року», вихованка гуртка «Науковець» КНЗ «Охтирський міський центр позашкільної освіти
МАН учнівської молоді» Сумської області.

7. Чергінець Валерія, з роботою «Повторність різних умов зволоження у районі міста
Охтирка протягом ХХ століття», вихованка гуртка «Науковець» КНЗ «Охтирський міський
центр позашкільної освіти МАН учнівської молоді» Сумської області.

8. 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.

    Секція «Охорона здоров’я»
1. Мичкодан Діана,  з роботою  «У здоровому волоссі сила та краса», учениця 4 класу

ЗОШ І-ІІІ ст. с. Цекинівка Ямпільського району Вінницької області.
2.  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.

3.    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.

4.   Вікірюк Анна, з роботою «Колірний щоденник настрою дітей початкової школи»,
учениця 6 класу Заставнівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, вихованка гуртка «Юні друзі природи»
Заставнівського ЕНЦДЮ Чернівецької області.

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

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

   Секція «Народознавство, краєзнавство»
1. Козаченко Ольга, з роботою «Дослідження життєвого та творчого шляху художника

Пацана  Юрія  Івановича,  який  прославив  наш рідний край  своїм  мистецтвом»,  вихованка
гуртка «Друзі природи» Києво-Святошинського РЦЕНТУМ Київської області.

2. Козиряцька Єлизавета, з роботою «Використання образів тварин в окремих жанрах
українського  фольклору»,  учениця  4  класу  Марганецької  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №  9
Дніпропетровської області.

3. Тищук Яна, з роботою «Календарні свята», учениця 4 класу НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.. №11
– ліцей» м. Ковеля Волинської області.

4. 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.

5. 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.

6. Пономаренко Дар’я, з роботою «Лялька-мотанка», учениця 5 класу СЗШ № 2 ім. Д.
Карбишева м. Києва.

Адміністрація  та  педагогічний  колектив  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді висловлює щиру подяку керівникам департаментів освіти і науки



при обласних, районних та міських державних адміністраціях, керівникам та педагогічним
працівникам позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів за підготовку учнівської
молоді  до  участі  у  конкурсі  дослідницько-експериментальних  робіт  з  природознавства
«Юний дослідник».

Директор НЕНЦ                                                         В. В. Вербицький


