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НАКАЗ 

Про підсумки заочного етапу 

Всеукраїнського форуму учнівської та 

студентської молоді «Дотик Природи» 2014 

 

 

Згідно орієнтовного плану масових заходів на 2014 рік, наказу Міністерства 

освіти і науки України від 27.12.2013 № 1842, листа Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України від 05.06.2014р. №3/3-9-801-14 та відповідно 

до рішення оргкомітету, запрошуємо до участі в очному етапі Всеукраїнського 

біологічного форуму учнівської та студентської молоді «Дотик Природи», що 

буде проходити 20-22 жовтня 2014 року в НЕНЦ, таких учасників:  

м.Київ 

1. "Аналіз стану рослин каштана їстівного (Castanea Sativa Mill.) в Києві та 

технології його розмноження"; Грисюк Микита Сергійович, учень 10 

класу Еколого-природничого ліцею №116 міста Києва;  

2. "Вплив освітлення та фітогормонів на рослинні організми"; Рибальченко 

Святослав Васильович, вихованець Київського Палацу дітей та юнацтва;  

3. "Використання методу Сіненко при посадці та вирощуванні картоплі"; 

Сіненко Богдан Вікторович, учень 11 класу Еколого-природничого ліцею 

№116 міста Києва;  

4. "Визначення забруднення грунту пришкільної ділянки"; Гринюк Андрій 

Андрійович, вихованець Київського Палацу дітей та юнацтва;  

5. "Енергетично незалежний будинок як приклад екологічно доцільного 

будівництва"; Кириченко Святослав Олексійович, учень 10 класу Еколого-

природничого ліцею №116 міста Києва;  
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6. "Вплив стоків сільськогосподарських підприємств на розвиток ікри, 

личинки та біохімічні показники крові дворічок коропа (Cyprinus Carpio 

L.)"; Курбатов Євген Олексійович, учень 11 класу Еколого-природничого 

ліцею №116 міста Києва;  

7. "Деякі особливості постембріонального розвитку мартина звичайного 

(Larus Ridibundus)"; Костенко Діана Ігорівна, вихованка Київського 

Палацу дітей та юнацтва;  

8. "Американський кокер спанієль. Піроплазмоз: симптоми та діагностика 

хвороби"; Лоповок Карина Олександрівна, учениця 11 класу Еколого-

природничого ліцею №116 міста Києва;  

9. "Хламідіоз у котів"; Потоцький Андрій Костянтинович, учень 11 класу 

Еколого-природничого ліцею №116 міста Києва;  

10. "Вплив сполук флуору у київській водогінній воді та зубних пастах на 

гідроксиапатит у емалі зуба та кістках"; Ганопольський Антон, вихованець 

Київського Палацу дітей та юнацтва;  

11. "Дослідження впливу карбонових нанотрубок на життєздатність та 

функціональну активність клітин кісткового мозку миші"; Соловей 

Владислав Олександрович, вихованець Київського Палацу дітей та 

юнацтва;  

12. "Характеристика колоній амніотичних клітин в різні терміни вагітності"; 

Блейчик Д.А., учень 9 класу Українського медичного ліцею 

Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця;  

13. "Функціональна активність гранулоцитарної ланки гемопоезу лінійних 

мишей при комбінованій дії важких металів та іонізуючого 

випромінювання"; Соловей Владислав Олександрович, учень 10 класу 

гімназії "Академія" м.Києва;  

14. "Діагностичне значення факторів первинного і вторинного імунітету при 

критичних та невідкладних станах"; Гордієнко В.В., учень 11 класу 

Голосіївського ліцею м.Києва;  

15. "Дослідження фізико-хімічних властивостей флуоресцентних 

наноматеріалів на основі вуглецю"; Головань Денис Романович, 

вихованець Київського Палацу дітей та юнацтва;  



16. "Тестування генетичних конструкцій, які містять ген Сry 1 Ab у рослинах 

видів Nicotiana"; Коломицева Ольга Вячеславівна, вихованка Київського 

Палацу дітей та юнацтва;  

17. "Вирощування кристалів Ca0,99R0,01C2O4 (R — Ru, Sm, Ho, Pr, Nd) у 

силікатному гелі"; Сокольський Тимофій Георгійович, вихованець 

Київського Палацу дітей та юнацтва;  

18. "Вивчення стійкості трансгенних рослин тютюну до стресових факторів"; 

Федяй Євгеній, вихованець Київського Палацу дітей та юнацтва;  

АР Крим 

19. "Розробка однодатчикової системи спостерігаючої за Сонцем"; Дорохін 

Артем Олександрович, вихованець Центру дитячої та юнацької творчості 

м.Алушта;  

20. "Динамічне моделювання еволюції парків"; Чичилова Марта Сергіївна, 

вихованка Центру дитячої та юнацької творчості м.Алушта;  

21. "Легкорозбірний рухливий тренажер-імітатор для навчальних програм в 

рамках остеології та практичного остеосинтезу з застосуванням систем 

«VOSYS-OPTIMA»"; командний проект: Согоян Тигран Артурович, 

вихованка Центру дитячої та юнацької творчості м.Алушта; Чичилова 

Марта Сергіївна, вихованка Центру дитячої та юнацької творчості 

м.Алушта;  

22. "Вплив водойм на формування та структуру приземних вітрових полів"; 

Согоян Тигран Артурович, вихованець Центру дитячої та юнацької 

творчості м.Алушта;  

Вінницька область 

23. "Особливості антропогенного геоморфогенезу на території Гайсинського 

району"; Довгопола Дарина Олегівна, учениця 10 класу Гайсинської 

СЗОШ І-ІІІ ст. №4;  

24. "Фрактали навколо нас"; Шевчук Вікторія Романівна, учениця 10 класу 

Бершадської ЗОШ І-ІІІ ст. №2;  

25. "Дослідження погодних умов за допомогою хімічного барометра 

штормглассу"; Новохацька Марія Володимирівна, студентка II курсу 

Вінницького вищого професійного училища сфери послуг;  



26. "Перспективність використання біодизеля на залізничному транспорті"; 

Фірчук Іван Олександрович, студент ІІ курсу ДПТНЗ "Козятинське 

міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту";  

Волинська область 

27. "Вплив гумінових препаратів на схожість насіння і розвиток огірка 

посівного в умовах закритого ґрунту"; Юхимюк Тетяна Миколаївна, 

вихованка Волинського обласного еколого-натуралістичного центру;  

28. "Вплив сміттєзвалищ смт. Луків на екологічний стан ґрунту прилеглих 

територій"; Ковальчук Олеся Володимирівна, учениця 11 класу НВК 

"Луківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей";  

29. "Комплексний моніторинг забруднення атмосферного повітря у місті 

Володимирі-Волинському"; Потурай Андрій Сергійович, учень 11 класу 

Володимир-Волинської гімназії ім. О. Цинкаловського;  

30. "Функціональний стан підлітків при порушеннях постави"; Маркусь Юлія 

Вікторівна, учениця 11 класу НВК "Загальноосвітня школа I-III ступеня - 

гімназія" смт. Стара Вижівка;  

31. "Особливості процесів пам'яті та уваги під впливом шуму у дітей 

шкільного віку"; Нестерчук Владислав Романович, учень 11 класу 

Луцького НВК "Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №7 - природничий 

ліцей";  

Дніпропетровська область 

32. "Видовий склад епіфітних лишайників в умовах Гурівського лісництва"; 

Мурдасов Євгеній Владиславович, учень 10 класу Криворізького 

Центрально-Міського ліцею;  

33. "Видовий склад та розповсюдження видів роду Astragálus в балці Крутій 

(види Червоної книги)"; Рябоконь Поліна Геннадіївна, вихованка 

Марганецького еколого-натуралістичного центру;  

34. "Екологічна оцінка забруднення стічних вод важкими металами методом 

біоіндикації вермикультурою Eisenia Foetida"; Губочкіна Валерія 

Сергіївна, учениця 10 класу КНЗ "Хіміко-екологічний ліцей" 

м.Дніпропетровська;  

35. "Вивчення біоекологічних особливості Picea abies та Picea pungens у 

вуличних насадженнях міста Кривий Ріг"; Єременко Вікторія 



Олександрівна, учениця 10 класу Криворізького Центрально-Міського 

ліцею;  

36. "Очистка стічних вод металургійних підприємств за допомогою шлако-

вугільного сорбенту"; Кармазіна Карина Вячеславівна, учениця 11 класу 

КЗО "Фінансово-економічний ліцей" м.Дніпропетровська;  

37. "Білки печінки бичків, як молекулярні біоіндикатори екологічного стану 

Каховського водосховища"; Кір’якулова Марія Сергіївна, учениця 11 

класу КЗ "Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2";  

38. "Визначення ступеня забруднення повітря методом ліхеноіндикації в 

с.Чумаки Томаківського району Дніпропетровської області"; Колокол 

Анна Сергіївна, учениця 11 класу Чумаківської ЗОШ І-ІІІ ст.;  

39. "Очистка вод пристроєм для проточної очистки води ПЕХФК-1"; 

Куриленко Віктор Сергійович, учень 11 класу Криворізького гуманітарно-

технічного ліцею №129;  

40. "Ареалогічний, таксономічний аналіз флори та рідкісні види рослин озера 

"Солоне" природного заповідника "Дніпровсько-Орільський""; Кушнір 

Антоніна Вікторівна, учениця 11 класу КЗ "Ювілейна середня 

загальноосвітня школа №1" м.Дніпропетровська;  

41. "Вплив пірогенного фактору на видове різноманіття фітоценозів"; 

Лисечко Катерина Геннадіївна, учениця 10 класу Чумаківської ЗОШ І-ІІІ 

ст.;  

42. "Розробка технології утилізації стічних вод з отриманням цинк-

кобальтових пігментів"; Сорока Діана Сергіївна, учениця 10 класу КНЗ 

"Хіміко-екологічний ліцей" м.Дніпропетровська;  

43. "Локалізація та ліквідація аварійних розливів нафтопродуктів з 

використанням опалого листя"; командний проект: Турчиненко Валерія 

Володимирівна, учениця 10 класу Томаківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1; 

Невінчана Аліна Юріївна, учениця 10 класу Томаківської ЗОШ І-ІІІ ст. 

№1;  

44. "Отримання інноваційний будівельних матеріалів шляхом утилізації 

опалого листя зон зелених насаджень"; командний проект: Філоненко Ігор 

Миколайович, учень 10 класу Томаківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1; Петренко 

Денис Миколайович, учень 10 класу Томаківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1;  



45. "Екологічні наслідки військових дій на сході України викликані 

військовою агресією РФ"; Чайковська Аліна Сергіївна, учениця 10 класу 

Чумаківської ЗОШ І-ІІІ ст.;  

46. "Спектр живлення ківсяка сірого опадом листя різних деревних порід"; 

Кретов Владислав Олегович, учень 11 класу КЗО "Фінансово-економічний 

ліцей" м.Дніпропетровська;  

47. "Вплив якості води на видовий склад та розповсюдження Anura в межах 

міста Марганця"; Лазданова Інна Ігорівна, вихованка Марганецького 

еколого-натуралістичного центру;  

48. "Поліморфізм сизого голуба (Columba livia L.) в умовах м. Кривого Рогу"; 

Потапенко Роман Ігорович, учень 11 класу Криворізької ЗОШ І-ІІІ ст. 

№126;  

49. "Оцінка потенційних джерел водопостачання села Кисличувата за 

показником жорсткості питної води"; Голота Яна Володимирівна, учениця 

10 класу Кисличуватської ЗОШ І-ІІІ ст.;  

50. "Екологічно-соціальний проект "Крок до здоров'я""; Лейченко Тетяна 

Олександрівна, учениця 11 класу Криворізької ЗОШ І-ІІІ ст. №126;  

51. "Можливість використання вітроенергетики на Криворіжжі"; Коровін 

Георгій Олександрович, учень 11 класу Криворізького Центрально-

Міського ліцею;  

52. "Утилізація відходів споживання кавової продукції та створення 

інноваційного вуглецевого сорбенту для очищення стічних вод від 

нафтопродуктів"; командний проект: Ждан Юлія Олександрівна, учениця 

10 класу Кисличуватської ЗОШ І-ІІІ ст.; Мисюра Наталя Олександрівна, 

учениця 10 класу Кисличуватської ЗОШ І-ІІІ ст.;  

53. "Кольорометричне визначення вітаміну С з використанням 18-

молібдодифосфату"; Підгорна Дар'я Вадимівна, учениця 11 класу КНЗ 

"Хіміко-екологічний ліцей" м.Дніпропетровська;  

54. "Дослідження властивостей топінамбуру сорт «Інтерес», як сировини для 

екстрагуванні інуліну"; Савченко Аліна Миколаївна, учениця 11 класу 

КЗО "Фінансово-економічний ліцей" м.Дніпропетровська;  

55. "Оцінка потенційних джерел водопостачання села Кисличувата за 

показником жорсткості питної води"; Шостак Юлія Олександрівна, 

учениця 10 класу Кисличуватської ЗОШ І-ІІІ ст.;  



Донецька область 

56. "Пошук активних продуцентів лігніназ серед вищих сапротрофних 

дереворуйнівних грибів"; Ворфоломєєва Валентина Іванівна, студентка I 

курсу Національного технічного університету "Харківський політехнічний 

інститут";  

57. "Раціональні способи утилізації побутових відходів у вирішенні проблеми 

переробки сміття в м.Часів Яр Донецької області"; Кудрявих Владислава 

Тахирівна, учениця 11 класу Часовоярської ЗОШ І-ІІІ ст. №15;  

58. "Визначення сучасного стану популяцій рідкісних та зникаючих видів 

флори в м.Часів Яр Донецької області"; Кудрявих Тамара Тахирівна, 

учениця 11 класу Часовоярської ЗОШ І-ІІІ ст. №15;  

59. "Вивчення впливу ростактиваторів гумінової природи на ріст, розвиток і 

декоративні властивості Fuchsia hybrida й створення технології її 

вирощування для зовнішнього і внутрішнього озеленення навчальних 

закладів"; Ставцев Володимир Олегович, учень 11 класу Донецького НВК 

№78 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 

заклад";  

60. "Фізичні властивості талої структурованої води та переваги її 

використання"; Березняк Дар'я Віталіївна, учениця 11 класу Донецької 

ЗОШ І-ІІІ ст. №150;  

61. «Вплив бензопірену на інтенсивність процесів перекисного окиснення 

ліпідів Flammulina velutipe»;  Острова  Валерія  Євгеніївна, учениця 9 

класу  Донецького НВК №1; 

Житомирська область 

62. "Визначення стійкості деревних порід до забруднення атмосферного 

повітря вихлопними газами автомобілів"; Музиченко Марина 

В’ячеславівна, учениця 10 класу Житомирського екологічного ліцею №24;  

Закарпатська область 

63. "Агротехніка вирощування пеларгоній в тепличних умовах"; Садварі Інна 

Іванівна, вихованка Виноградівського районного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді;  

64. "Визначення чистоти повітря методом ліхеноіндикації"; Горват Любов 

Іванівна, вихованка Хустської районної станції юних натуралістів;  



65. "Ефективність використання відходів деревини як екологічного чистого 

поновлюваного твердого палива"; Марушинець Владислав Мирославович, 

вихованець Хустської районної станції юних натуралістів;  

66. "Інноваційні технології в сучасному сільськогосподарському 

виробництві"; Талпош Авіталь Іванівна, вихованка Хустської районної 

станції юних натуралістів;  

67. "Інвазійні процеси в заповідному масиві Долина нарцисів Карпатського 

біосферного заповідника"; Шевляков Олександр Олександрович, 

вихованець Хустської районної станції юних натуралістів;  

68. "Шляхи зниження вмісту нітратів в овочевій продукції"; Баран Марія 

Василівна, вихованка Хустської районної станції юних натуралістів;  

Запорізька область 

69. "Порівняльна характеристика хвороб персика звичайного та нектарина"; 

Андрєєва Крістіна Олександрівна, вихованка Енергодарської малої 

академії наук учнівської молоді;  

70. "Прогнозування температур та режиму зволоження міста Енергодара та 

зони розташування Запорізької АЕС на основі даних метеоспостережень 

за період 1997-2013 р.р."; Грамович Олеся Миколаївна, вихованка 

Енергодарської малої академії наук учнівської молоді;  

71. "Дослідження ґрунтового покрову об’єктів екосфери району розташування 

ЗаАЕС"; Сежченко Єлизавета Максимівна, вихованка Енергодарського 

центру туризму, краєзнавства та спорту;  

72. "Побутовий біоелектронний тестер для експрес-оцінки якості води"; 

Югріна Анна Миколаївна, вихованка Запорізького центру науково-

технічної творчості молоді "Грані";  

73. "Виникнення, причини та профілактика хвороб морських свинок"; 

Романенко Катерина Володимирівна, вихованка Енергодарської малої 

академії наук учнівської молоді;  

74. "Геологічна будова, розвиток і проблеми металогенії українського щита"; 

Козлов Дмитро Євгенович, вихованець Малої академії наук учнівської 

молоді м.Мелітополя;  



75. "Функціональні показники дихальної системи у дітей молодшого 

шкільного віку"; Славова Олександра Сергіївна, вихованка Малої академії 

наук учнівської молоді м.Мелітополя;  

76. "Визначення доцільності використання натуральних консервантів в 

рецептурі крему для рук"; Фалілеєва Катерина Сергіївна, вихованка 

Енергодарської малої академії наук учнівської молоді;  

77. "Визначення сухих речовин в соках рефрактометричним методом"; 

Кукенко Русана Романівна, вихованка Малої академії наук учнівської 

молоді м.Мелітополя;  

78. "Удосконалення антикорозійного покриття для захисту металевих 

деталей"; Саржан Олександр Сергійович, вихованець Малої академії наук 

учнівської молоді м.Мелітополя;  

Київська область 

79. "Аналіз пакетованого чорного чаю"; Шульженко Ірина Сергіївна, учениця 

11 класу Ірпінської ЗОШ І-ІІІ ст. №5;  

80. "Цвілеві гриби роду Aspergil як продуценти ферментів"; Щербина Яна 

Петрівна, вихованка Ірпінського еколого-технічного центру;  

81. "Дезінвазійні властивості наночастинок магнію"; Волошин Олексій 

Олексійович, учень 11 класу Новосілківської ЗОШ І-ІІІ ст.;  

82. "Вивчення біологічних особливостей та поведінки анциструсів в 

домашньому акваріумі"; Шевченко Олександр Сергійович, учень 10 класу 

Новосілківської ЗОШ І-ІІІ ст.;  

83. "Створення сонячної батареї в домашніх умовах"; Мощенко Богдана 

Сергіївна, вихованка Ірпінського навчально-виховного об'єднання 

"Освіта";  

84. "Системи доставки лікарських засобів"; Білоусова Діана Володимирівна, 

вихованка Ірпінського еколого-технічного центру;  

Львівська область 

85. "Дослідження популяції підсніжника білосніжного в межах Яворівського 

національного природного парку"; Бенях Ірина Василівна, учениця 11 

класу Яворівської гімназії імені Осипа Маковея;  



86. "Дослідження біологічних особливостей Хлорофітума чубатого ( 

Chlorophytum comosum)"; Леплинська Аліна Сергіївна, учениця 10 класу 

Щирецької ЗОШ І-ІІІ ст. №2;  

87. "Виявлення антропогенних забруднень водного басейну міста Великі 

Мости та вплив на біоіндикацію водних екосистем"; Кравчук Олеся 

Мирославівна, учениця 11 класу Великомостівського НВК 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей";  

88. "Оцінювання екологічної безпеки сучасних миючих засобів та 

виготовлення їх безпечних аналогів на основі рослинної сировини"; Лоїк 

Віталій Анатолійович, учень 11 класу Костенівської ЗШ І-ІІІ ст.;  

89. "Оцінка екологічного стану річки Солокії за макрозообентосом"; Ігнатюк 

Надія Андріївна, студентка I курсу Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького;  

90. "Дослідження впливу аромотерапії на стан здоров'я учнів 9-Б класу 

Городоцької ЗОШ I-III ст. №4 Львівської області (з 2008-2013 рр.)"; 

Горошко Василь Васильович, учень 11 класу Городоцької ЗОШ I-III ст. 

№4;  

Миколаївська область 

91. "Біофлора парку "Ліски""; Кишкарьова Вікторія Володимирівна, 

студентка III курсу Миколаївського національного університету імені В. 

О. Сухомлинського;  

92. "Продуктивність різних зразків лімської квасолі"; Соколова Анастасія 

Сергіївна, учениця 11 класу Миколаївської СЗОШ №18;  

93. "Екологічний стан та перспективи охорони флори Національного 

природного парку "Бузький Гард""; Фендик Анна Сергіївна, вихованка 

Южноукраїнського центру дитячої та юнацької творчості;  

94. "Деякі особливості міжпопуляційної мінливості наземного молюска 

C.Vindobonensis"; Кіка Владислав Володимирович, студент II курсу 

Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського;  

Одеська область 

95. "Озеленення шкільних приміщень за допомогою фітостін"; Котова 

Вікторія Олегівна, учениця 10 класу Одеського НВК №49 "Спеціалізована 

школа - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів";  



96. "Видова різноманітність та екологічна характеристика губок (SPONGIA) 

деяких районів Чорного моря"; Ковтун Ірина Олегівна, учениця 11 класу 

Одеського НВК №84 "Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим 

вивченням іноземних мов - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів";  

97. "СПАРи в Кілійській дельті Дунаю"; Компанієць Володимир 

Володимирович, учень 10 класу Лісківської ЗОШ І-ІІІ ст.;  

98. "Розвиток технології очищення каналізаційних відходів міста Одеси"; 

Стьопін Георгій Євгенійович, учень 10 класу Одеської ЗОШ І-ІІІ ст. №26;  

99. "Комплексна оцінка джерел живлення і причин обміління Куяльницького 

лиману з використанням технологій 3D моделювання та математичної 

статистики"; Лук'янова Олена Олександрівна, учениця 11 класу Одеської 

ЗОШ І-ІІІ ст. №82;  

100. "Моніторинг вживання лікарських препаратів учнями Одеського 

юридичного ліцею, їх батьками та вчителями ліцею"; Балімова Валерія 

Олегівна, учениця 11 класу Одеського юридичного ліцею;  

Полтавська область 

101. "Використання гречки татарської для виробництва рослинницької 

продукції"; Невмивака Ілона Вікторівна, учениця 11 класу Глобинської 

ЗОШ І-ІІІ ст. №5;  

102. "Реакції сучасних сортів гречки на водний та температурний стреси"; 

Перчик Людмила Ігорівна, учениця 11 класу Глобинської ЗОШ І-ІІІ ст. 

№5;  

103. "Дослідження механізму утворення і впливу на слизову оболонку 

кишечника копролитів"; Багро Юлія Сергіївна, студентка II курсу ВУЗУ 

"Українська медична стоматологічна академія";  

104. "Дослідження природничо-антропогенних чинників захворювань на 

патологію щитоподібної залози в Полтавській області та шляхи подолання 

стереотипів щодо просвітницької роботи"; Масягіна Алевтина 

Константинівна, студентка ІІ курсу Кременчуцького медичного коледжу 

ім. В.І. Литвиненка;  

Рівненська область 



105. "Раритетні рослини заповідного болотного урочища "Озеро Воронки" 

(Рівненська обл.) та заходи їх охорони"; Касянчик Діана Віталіївна, 

учениця 10 класу Володимирецького районного колегіуму;  

106. "Особливості видового складу афілофороїдних грибів лісових масивів 

Рівненської області"; Стельмах Назар Олегович, вихованець Екологічного 

центру Рівненського міського Палацу дітей та молоді;  

107. "Особливості зростання баранця звичайного (Huperzia Selago) в умовах 

Малого Полісся"; Шуст Богдан Віталійович, вихованець Радивилівської 

районної станції юних натуралістів;  

108. "Оцінка екологічного стану поверхневих вод методом фітоіндикації (на 

прикладі малої р. Кустинка, Рівненська область)"; Іщук Антон Іванович, 

вихованець Екологічного центру Рівненського міського Палацу дітей та 

молоді;  

109. "Оцінка та управління екологічним станом малої річки Михайлівка 

Сарненського району Рівненської області"; Климець Марія Василівна, 

учениця 11 класу Сарненського НВК «Школа-колегіум» ім. Т.Г.Шевченка;  

110. "Хорологія та оцінка життєвого стану вікових дубів (Quercus robur L.) у 

складі природних насаджень на території Рівненської області"; Лук'янова 

Вікторія Олександрівна, вихованка Екологічного центру Рівненського 

міського Палацу дітей та молоді;  

111. "Шкільний дендропарк"; Магола Олена Олександрівна, учениця 10 класу 

Рівненського НВК №2 "Школа - Ліцей";  

112. "Вплив зміни фізичних властивостей ґрунту на стан дуба звичайного у 

рекреаційній зоні Рафалівського лісництва ДП «Володимирецьке лісове 

господарство»"; Сергійчук Сергій Віталійович, учень 10 класу 

Рафалівської ЗОШ ІІ-ІІІ ст.;  

113. "Харчування населення в умовах радіоактивного забруднення територій 

(на прикладі населення Рокитнівського району)"; Стрілець Юлія Юріївна, 

учениця 10 класу Рокитнівського НВК "Школа І-ІІІ ст. - ліцей";  

114. "Формування самооцінки, одного з головних компонентів самосвідомості 

учнів"; Целюх Яна Олегівна, вихованка Рівненської станції юних 

натуралістів;  

Сумська область 



115. "Вирішення питання з твердими побутовими відходами: депонування чи 

рециклізація"; Гордієнко Тетяна Володимирівна, вихованка КЗ "Роменська 

міська Мала академія наук учнівської молоді";  

116. "Евтрофікація води річки Шостка фосфатами"; Дементьєва Анастасія 

Олександрівна, учениця 11 класу Шосткинської спеціалізованої школи І-

ІІІ ст. №1;  

117. "Ідентифікація видів Бернської конвенції на потенційному об’єкті 

Смарагдовій мережі"; Лопошук Богдан Іванович, вихованець КЗ 

"Роменська міська Мала академія наук учнівської молоді";  

118. "Проблема поширення карантинних бур’янів на території села Дунаєць"; 

Скоропад Богодан Ігорович, учень 10 класу Дунаєцького НВК 

"Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад 

"Ромашка";  

119. "Наслідки виведення з користування ґрунтів сільськогосподарського 

призначення на прикладі земель Дунаєцької сільської ради"; Старченко 

Євген Миколайович, учень 10 класу Дунаєцького НВК "Загальноосвітня 

школа І – ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад "Ромашка";  

120. "Гідрологічний режим та характеристика течії р.Лозова"; Берченко 

Владислава Миколаївна, вихованка КЗ "Роменська міська Мала академія 

наук учнівської молоді";  

121. "Характеристика кількості опадів, що випадали у районі міста Охтирка на 

початку ХХ та ХХІ століття"; Боброва Марина Андріївна, вихованка 

Охтирського міського центру позашкільної освіти – Малої академії наук 

учнівської молоді;  

122. "Визначення залежності між рівнем води в Зеленому озері та його 

об’ємом"; Голець Ірина Віталіївна, вихованка Охтирського міського 

центру позашкільної освіти – Малої академії наук учнівської молоді;  

123. "Роль озер у селітебному ландшафті міста Охтирки"; Кравченко Олена 

Вікторівна, вихованка Охтирського міського центру позашкільної освіти – 

Малої академії наук учнівської молоді;  

124. "Особливості рельєфу корінного берега річки Ворскла"; Малікін Дмитро 

Євгенович, вихованець Охтирського міського центру позашкільної освіти 

– Малої академії наук учнівської молоді;  

Тернопільська область 



125. "Фіторемедіація кімнатними рослинами та їх використання для 

озеленення приміщень"; Парибус Стелла Олегівна, вихованка 

Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді;  

126. "Гриб веселка, застосування в народній медицині"; Легета Марія 

Григорівна, вихованка Бережанського районного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді;  

127. "Кольоротерапія – міф чи реальність?"; Штельма Олена Вікторівна, 

вихованка Бережанського районного центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді;  

128. "Лікарські рослини Бережанщини, їх дія на організм людини"; Скальська 

Світлана Андріївна, вихованка Бережанського районного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді;  

Харківська область 

129. "Спостереження за урожаєм сортів ячменю при різних нормах висіву"; 

Оржицька Катерина Сергіївна, студентка I курсу Харківського 

автомобільно-дорожного технікуму;  

130. "Вивчення рівня забруднення довкілля з використанням біоіндикаторів в 

місті Люботин"; Наказненко Ольга Олексіівна, учениця 11 класу 

Люботинської ЗОШ №3;  

131. "Біорізноманітність, екологічні особливості та заходи з охорони 

ранньоквітучих дикорослих декоративних рослин на території 

Куп’янського району"; Самойлова Маргарита Валеріївна, учениця 10 

класу Піщанської ЗОШ І-ІІІ ст.;  

132. "Вплив положення голови та шиї коня на його стан та працездатність"; 

Духаніна Маргарита Анатоліївна, вихованка КЗ "Харківський обласний 

Палац дитячої та юнацької творчості";  

133. "Кліщі - переносники збудника піроплазмозу у собак"; Жданова Анна 

Костянтинівна, учениця 10 класу Красноградської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 імені 

О. І. Копиленка;  

134. "Вплив фізіологічних та біомеханічних особливостей коня на 

результативність тренінгу у вольтижуванні"; Михальчук Марина 

Василівна, учениця 11 класу Харківського НВК №45 "Академічна 

гімназія";  



135. "Здатність копитних тварин до екстраполяції"; Семенцова Крістіна 

Олексіївна, вихованка Feldman EcoPark;  

136. "Індивідуальний розвиток та поведінка хвилястої папужки"; Кравченко 

Катерина Андріївна, вихованка Feldman EcoPark;  

137. "Особливості поведінки фретки"; Канівська Катерина Андріївна, 

вихованка Feldman EcoPark;  

138. "Збагачення середовища існування тварин екопарка методом гуманної 

дресури"; Гаражина Анна Валеріївна, студентка ІІІ курсу КЗ "Харківський 

коледж Харківської гуманітарно-педагогичної академії";  

Херсонська область 

139. "Особливості будови продихового апарату берези дніпровської (Betula 

borysthenica)"; Щербина Аліна Олегівна, учениця 10 класу Херсонської 

гімназії №1;  

140. "Дослідження параметрів популяцій червоних каліфорнійських черв’яків в 

умовах міста Херсона"; Дробот Георгій Юрійович, учень 10 класу 

Херсонської багатопрофільної гімназії № 20 ім. Б. Лавреньова;  

141. "Аналіз складу черепашок двостулкових молюсків у прибережній смузі 

Чорного моря"; Кульбікова Валерія Олегівна, учениця 10 класу 

Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №31;  

Хмельницька область 

142. "Вплив гельмінтів на здоров’я та зовнішній вигляд собак. Взаємозв’язок 

інвазії та екстер’єру"; Яцишин Володимир Русланович, вихованець 

Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді;  

143. "Особливості видового складу та етології птахів міських урбосистем"; 

Обштир Діана Віталіївна, учениця 11 класу Хмельницького НВК №9;  

144. "Дослідження гігієнічних властивостей термотканин з урахуванням 

антистатичної обробки"; Семенюк Діана Валентинівна, учениця 11 класу 

Хмельницького технологічного багатопрофільного ліцею з 

загальноосвітніми класами ім. Артема Мазура;  

Черкаська область 



145. "Термомодернізація будівлі школи як реальний шлях зниження 

карбонового сліду та споживання природного газу"; Кір'ян Євгеній 

Павлович, учень 11 класу Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №3;  

146. "Поліморфізм та флуктуюча асиметрія в угрупованнях колорадського 

жука в Черкаській області"; Лавріненко Катерина Валеріївна, студентка I 

курсу Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького;  

147. "Біоіндикація якості води річки Сули за макрофітами та 

макрозообентосом"; Радько Марина Олексіївна, учениця 11 класу 

Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №3;  

 

 

Проживання та харчування здійснюється за рахунок сторони, що відряджає. 

Просимо Вас завчасно придбати квитки на зворотній шлях. 

 

 

Директор НЕНЦ       В.В.Вербицький 


