
Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«18» квітня 2016 р. № 32

Про підведення підсумків 
ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади
«DreamECO» 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 грудня
2015 р. №1360 “Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних органі-
заційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2016 рік (за основ-
ними  напрямами  позашкільної  освіти)  та  листа  Національного  еколого-
натуралістичного центру  учнівської  молоді  № 232  від  24  листопада  2015  р.
«Про  проведення  ІІ  Всеукраїнської  олімпіади  «DreamECO»,  Націо-  нальний
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН України та Міжнародна
школа  «Меридіан»  провели   ІІ  етап  Всеукраїнської  олімпіади  «DreamECO»
(Міжшкільний екологічний проект).   

За підсумками конкурсу: 

НАКАЗУЮ: 
І. Нагородити дипломами учасника всіх учасників ІІ етапу Всеукраїнської

олімпіади «DreamECO» (Міжшкільний екологічний проект).   

ІІ. В номінації  «Екологія та біорізноманіття»  нагородити дипломом із
врученням цінного подарунку переможців конкурсу. Нагороди отримали: 

 І місце: 
Ткаченко  Олена.  Назва  проекту:  «Експансія  Solidago  canadensis  як  типового
представника  інвазійних  рослин  України  в  околицях  с.  Липник  Сумського
району Сумської області»; 

  ІІ місце: 
Мельничук  Аліна.  Назва  проекту:  «Фітоінвазія  Heracleum  на  території
Володимир-Волинського району»;
Полозок  Ігор. Назва  проекту:  «Видовий  склад,  динаміка  та  основні
закономірності  ранньовесняної  міграції  Гусеподібних  в  заплаві  Десни  на
території Національного природо-заповідного парку»;   

 ІІІ місце: 
Воробей  Анастасія.   Назва  проекту:  «Природно-заповідний  фонд  Волині:
хорологічний та хронологічний аспекти»; 
Пиптюк Олександра, Плантус Ірина.  Назва проекту: «Оцінка втрат популяції
раритетних видів рослин внаслідок торгівлі первоцвітами (на прикладі Crocus
heuffelianus Herb.)»; 



Немцева Марина. Назва проекту: «Вивчення самовідновлення дуба звичайного
в лісопарку "Мирщина"»; 
 
ІV місце: 
Мацюк Надія. Назва проекту: «Вплив звуків на ріст рослин»; 
Лещук Олена. Назва проекту: «Бджільництво та його проблеми»; 
Іванченко  Микола.  Назва  проекту:  «Одержання  абсорбенту  для  нафти  і
нафтопродуктів  у  середовищі  води  та  підвищеної  вологості  на  основі
гідрофобізованого перліту»; 
Валентина  Стоцька. Назва  проекту:  «Аналіз  модельних  популяцій  Amorpha
fruticosa L. та Sorbaria sorbifolia (L.) A.Braun у Житомирській області та їх вплив
на рослинний покрив».
 

ІІІ.  В номінації  «Якість довкілля»  нагородити дипломом із врученням
цінного подарунку переможців конкурсу. Нагороди отримали: 

 І місце: 
Ребрик  Михайло. Назва  проекту:  «Забруднення  навколишнього  середовища
газовими свердловинами на Гадяччині»; 

  ІІ місце: 
Внук Богдана. Назва проекту: «Озеленення території Новогуйвинської гімназії –
«Квітуча Україна»; 
Каразія  Валерія. Назва  проекту:  «Озеленення  території  Новогуйвинської
гімназії – «Квітуча Україна»; 

 ІІІ місце: 
Довгаль Олександра, Вовк Ірина. Назва проекту: «Реакції поуляційних систем
зелених  жаб  (Pelophylax  esculentus  complex)  деяких  водойм  Середнього
Подніпров’я на антропогенний тиск довкілля»; 
Дєєв Єгор. Назва проекту: «Мікробний зміст ротової порожнини курців»; 
Якименко  Дмитро.  Назва  проекту:  «Сучасний  стан  та  перспективи
використання  хвойних  рослин  в  озелененні  населених  пунктів  на  території
Щербанівської сільської ради»; 
 
ІV місце: 
Короленко Вадим. Назва проекту: «Ліхеноіндикація»;
Гливацький Володимир. Назва проекту: «Дослідження впливу електромагнітного
випромінювання побутових приладів на стан навколишнього середовища»; 
Купріянов Максим. Назва проекту: «Еколого-біологічна оцінка різних методів
очистки питної води»; 
Свистун  Яна. Назва  проекту:  «Вивчення  стану  дерев’янистих  рослин
полезахисних лісосмуг Первомайського району». 
 

ІV. В номінації  «Моє місто» нагородити дипломом із врученням цінного
подарунку переможців конкурсу. Нагороди отримали: 



 І місце: 
Юрій  Головчук. Назва  проекту:  «Дослідження  газостійкості  рослин  шляхом
визначення в них вмісту хлорофілу»;

  ІІ місце: 
Мороз  Яна.  Назва  проекту:  «Морфо-фізіологічні  показники  деревних
насаджень, як неспецифічні індикатори стану урбоекосистеми»; 

 ІІІ місце: 
Гирявенко  Дмитро.  Назва  проекту:  «Великочернеччинська  спеціалізована
школа»; 
 
ІV місце: 
Повстянко  Олексій.  Назва  проекту:  «Вивчення  ефективності  повітряних
фільтрів»; 
Данильченко  Анна.  Назва  проекту:  «Особливість  життєдіяльності  деревних
рослин зелених насаджень міста Глухова». 

V. В номінації  «Ресурси та енергія» нагородити дипломом із врученням
цінного подарунку переможців конкурсу. Нагороди отримали: 

 І місце: 
Radchenko Oleksandr. Назва пролекту: «Which kind of trash creates most heat when
burned?»; 

  ІІ місце: 
Петрюк Христина.  Назва пролекту: «Вирощування цитрусових у сонячному
вегетарії»; 

 ІІІ місце: 
Бобик Іван. Назва пролекту: «Енергетична культура міскантус як альтернативне
джерело палива Хмельницький ТБЛ ім. Артема Мазура»; 

ІV місце: 
Олександр  Закревський,  Валерія  Трокоз. Назва  пролекту:  «Здешевлення
реклами».

Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор                                                                           В. В. Вербицький


