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«20» квітня 2016 р. № 51-О

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

          Згідно з Планом проведення масових заходів на 2016 рік та відповідно до 
рішення Оргкомітету, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської 
молоді запрошує до участі у ІІ етапі ХІ Всеукраїнського конкурсу дослідницько-
експериментальних робіт з природознавства «Юний дослідник», 
що відбудеться 17 – 19 травня 2016 року наступних учасників:

Секція «Народознавство, краєзнавство»
1. Катрага  Аліна,  учениця  5  класу  Новоживотівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів

Оратівського району Вінницької  області, з  роботою «Головні  герої казок про
тварин та інтерес дітей до них».

2. Коваль Роман, учень 4 класу НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів - гімназія» смт
Стара Вижівка Волинської області, з роботою «Символіка вікон у традиційній
культурі старовижівчан».

3. Поторака  Денис,  учень  4  класу  КЗО  ЗОСШ  №  12  міста  Марганця,
вихованець  еколого-натуралістичного  центру  дітей  та  учнівської  молоді
Марганецької міської ради Дніпропетровської області,  з  роботою «Хранитель
мудрості предків».

4. Михальчук  Влада, учениця 4 класу Піддубненської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Великоновосілківського  району  Донецької  області,  вихованка  гуртка
Донецького обласного ЕНЦ, з роботою «Рослинний символізм – ключ до більш
повного розуміння української  народної пісні рідного краю».

5. Невмержицький  В’ячеслав,  учень  6  класу  Можарівської  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів  Овруцького  району  Житомирської  області,  з  роботою  «Поминальні
обряди на Радовницю».

6. Бондар   Марина,  вихованка  гуртка  «Географічне   краєзнавство»
Рахівського районного ЦНТТ Закарпатської  області,  з  роботою «Таємниці  та
обряди Святвечора».

7. Гава Дмитро, учень  5  класу, вихованець  гуртка  «Юні  натуралісти»
Городенківської   районної   СЮН  на   базі   Копачинського   НВК  Івано-
Франківської  області,  з  роботою  «Звичаї  та  традиції третього  дня  весілля
(«Сміїнів») у селі Копачинці».

8. Бучко Вікторія,  вихованка Сєвеєродонецького міського центру еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Луганської  області,  з  роботою
«Календарні свята та обряди українського народу».



9. Цветкова  Аліна,  учениця  5  класу  Василівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Очаківської  районної  ради  Миколаївської  області,  з  роботою  «Календарно-
побутові обряди зимового циклу свят на Кінбурнському півострові».

10. Федорова Олена, вихованка гуртка «Народознавство» КЗ «Міський центр
дитячої  творчості»  м.  Білгорода-Дністровського  Одеської  області,  з  роботою
«Спадкові традиції козацтва в Бесарабії».

11.Тютюнник Карина, учениця 3 класу Розсошенської гімназії Полтавського
району,  вихованка гуртка декоративно-ужиткового профілю  «Барви природи»
Полтавського  обласного  ЕНЦУМ,  з  роботою  «Витинанка  –  вид  народного
мистецтва».

12.Левицький Михайло, учень 6 класу Кузнецовської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1
Рівненської області,  з роботою «Дослідження історії битви під Костюхнівкою
1916 року».

13.Дибач  Софія,  учениця  4  класу  Сарненського  НВК  «Школа-колегіум»
Рівненської  області,  з  роботою  «Українська  криниця  –  символ  чистоти  і
духовності».

14.Барбуца Аліна, учениця 5 класу Конотопської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10
Конотопської  міської  ради  Сумської  області,  з  роботою  «Вінок  як  дівочий
головний убір, символ і оберег».

15.Рибалка Анна,  , учениця 4 класу Конотопської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10
Конотопської  міської  ради  Сумської  області,  з  роботою  «Прянощі
Конотопщини».

16.Рябець  Софія,  учениця  Куп’янського  НВК  «Школа  –  гімназія  №  3»
Харківської області, з роботою «Вишивка – традиції нашої родини».

17. Золотаренко Софія,  учениця  4  класу  НВК  «Гімназія  –  спеціалізована
школа  І  ступеня  з  поглибленим  вивченням  іноземних  мов»   Генічеської
районної  ради Херсонської  області,  з  роботою «Різноманіття рибних страв у
кухні генічан».

18.Горбатова Дарья, учениця 5 класу, вихованка гуртка «Плетіння з верби»
Шепетівського  ЦЕНТУМ  Хмельницької  області,  з  роботою  «Колиска  мого
дитинства».

19.Козуб Назар,  учень 5 класу Топорівської ЗОШ І-ІІІ  ст. Новоселицького
району  Чернівецької  області,  з  роботою  «Ластівка  в  житті  та  творчості
українського народу». 

20. Щутяк Софія, учениця Комарнівської ЗОШ І-ІІІ ст. Львівської області, з
роботою “Комарно — рідне місце моє”.

Секція «Охорона здоров’я»
1. Мальченко  Даніїл,  учень  5  класу  Криворізької  гімназії  №  49

Дніпропетровської  області,  з  роботою  «Визначення  вмісту  модифікованого
крохмалю в продуктах харчування та його впливу на здоров’я людини».

2. Сокол  Дар’я,  учениця  6  класу  Криворізької  гімназії  №  49
Дніпропетровської області,  з  роботою «Вплив комп’ютерних ігор на розвиток
емпатії в учнів 6-х класів гімназії».

3. Скряга  Валерія, учениця  6  класу  ЗОШ І-ІІІ  ступенів  № 32,  вихованка
гуртка зоологів  ЦПР м.  Краматорська  Донецької  області,  з  роботою
«Визначення  ступеня  схильності  до  офідіофобії  серед  школярів  міста
Краматорська».



4. Поліщук Марія, вихованка гуртка «За здоровий спосіб життя» відділення
еколого-натуралістичного напряму Центру позашкільної освіти ім. О. Разумкова
м.  Бердичева  Житомирської  області  ,  з  роботою  «Природні  засоби  як
альтернатива синтетичним антибіотикам при лікуванні хвороб».

5. Севрук  Євгенія,  учениця  5  класу  Оліївської  ЗОШ  І-ІІ  ступенів
Житомирської  РДА  Житомирської  області,  з  роботою  «Виявлення
сприятливих чинників для збереження свіжості молока».

6. Сухолецька Євгенія,  вихованка гуртка «Юний еколог» Енергодарського
центру  туризму,  краєзнавства  та  спорту  Запорізької  області,  з  роботою
«Дослідження вмісту іонів заліза у зимових сортах яблук та їх значення для
здоров’я людини».

7. Бондаренко  Дмитро,  вихованець  гуртка  «Юні  дослідники  природи»
Яготинського БДЮТ, учень 4 класу Лемешівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Київської
області,  з  роботою  «Вплив  комп’ютерної  гри  «Наруто»  на
психофункціональний стан дитячого організму».

8. Безручко  Лілія,  Нечипорук  Ольга  (1  представник),  учениці  5  класу
Великомостівського  НВК  «ЗОШ  І-ІІІ  ступенів-ліцей»  Сокальського  району
Львівської області, з роботою «Народні засоби лікування кашлю та нежиттю».

9. Герасимова  Маргарита,  Федак  Данило  (1  представник),  учні  6  класу
СЗОШ № 13  м.  Львова,  з  роботою  «Вивчення  фітонцидних  властивостей
деяких рослин».

10. Дацко    Володимир,  Стельмах  Богдан  (1  представник),  учні  6  класу
Чижиківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Пустомитівського району Львівської області, з
роботою «Чи корисний йогурт?».

11. Веремій Даніела, вихованка гуртка «Друзі природи» Баштанського БДЮТ
Миколаївської  області,  з  роботою  «Дослідження  використання
найпоширеніших лікарських рослин в місті Баштанка».

12. Столяренко Басірулла, учень 5 класу Одеського НВК № 49, з  роботою
«Дослідження йододефіциту в учнів шкіл методом тестування».

13. Хорольська  Карина,  учениця  6  класу  Кременчуцької  гімназії  №  6,
Полтавської області,  з роботою «Бджолине обніжжя – унікальний лікувально-
профілактичний засіб».

14. Мальченко  Анастасія, вихованка  гуртка  ««Оздоровча  гімнастика»»  КЗ
Сумської  міської  ради  –  Сумський  міський  ЦЕНТУМ,  з  роботою
«Профілактика плоскостопості методами  оздоровчої гімнастики».

15. Вознюк  Аліна,  учениця  5  класу  Чорноморівської  ЗОШ  I-III ступенів
Каховської  районної  ради  Херсонської  області,  з  роботою  «Профілактика
плоскостопості  в дітей дошкільного  та молодшого шкільного віку засобами
фізичного виховання».

16. Литвиненко  Діана,  учениця  4  класу  Судилківської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Шепетівського району Хмельницької області,  з  роботою «Дослідження якості
хлібобулочних виробів міні-пекарні с. Судилків на основі новітніх технологій».

17. Онофрійчук Владислава, учениця 6 класу НВК, ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2
гімназія  м.  Деражні  Хмельницької  області,  з  роботою  «Дослідження
мікрофлори повітря шкільних приміщень Деражнянського НВК № 2».

18. Гуцул Іван, учень 3 класу ЗОШ І-ІІІ ст. с. Іванівці Кельменецького району
Чернівецької  області,  з  роботою  «Біотестування  насіння  крес-салату



(Lepidium Sativum) сорту «звичайний крес» у дослідженні впливу напоїв різного
складу на організм людини».

19. Безарчук  Вікторія,  учениця  3  класу  Чернігівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
№ 24, вихованка гуртка «Юні друзі природи» КЗ «Чернігівська обласна СЮН»,
з  роботою  «Вплив  аромотерапії  на  емоційний  стан  та  здоров’я
учнів».

Секція «Рослини навколо нас»
1. Ярмолюк Світлана, вихованка гуртка «За гуманне ставлення до тварин»

Вінницької  обласної  СЮН,  з  роботою  «Технологія  вирощування  пшениці  з
використанням антисептичних засобів в домашніх умовах».

2. Якимчук  Артур,  учень  3  класу  КЗ  «Підгородненська   ЗСШ  №  3»
Дніпропетровського  району  Дніпропетровської  області,  вихованець  гуртка
«Юні  друзі  природи»  КЗ  ЦЕНТУМ,  з  роботою  «Особливості  розмноження
самшиту».

3. Бедко Маріна,  вихованка  гуртка  «Земля  –  наш  спільний  дім» Центру
позашкільної освіти ім. О. Разумкова, учениця 5 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів №11
м. Бердичева Житомирської області, з роботою «Залежність приросту  зеленої
маси  від  діаметру  цибулини  при  вирощуванні  цибулі  ріпчастої  в  зимовий
період».

4. Бондар  Антоніна,  вихованка  гуртка  юні  лісівники-дендрологи
Рахівського РЦНТТ Закарпатської області, з роботою «Арніка  гірська – рослина
Червоної  книги  України».

5. Маслова Діана,  Донець Олександра (1  представник),  вихованки гуртка
«Юні друзі природи» ЦЕНТУМ Запорізької області, з роботою «Гідротропізм
рослин».

6. Кузнєцова  Єва, вихованка  гуртка  «Основи  ландшафтного  дизайну»
Дитячого  естетико-натуралістичного  центру  «Камелія»  Броварського  району
Київської області, з роботою «Сортовивчення хости».

7. Яцейко  Анастасія,  учениця  5  класу  Підберізцівського  навчально-
виховного комплексу «ЗОНЗ І-ІІІ ступенів» Пустомитівського району Львівської
області, з роботою «Дуб звичайний, чинники впливу на його вирощування та
охорону».

8. Мітіогло  Світлана,  учениця  6  класу,  вихованка  гуртка   «Юні
фотоаматори» Ренійської районної станції юних натуралістів Одеської області, з
роботою «Вплив добрив на розвиток та декоративні якості фікуса Бенджаміна».

9. Флоря  Ольга,  учениця  6  класу,  вихованка  гуртка  «Фотоаматор»
Ренійської  районної  станції  юних  натуралістів  Одеської  області,  з  роботою
«Отримання двох врожаїв ранньої капусти з одного кореня».

10. Голубнича  Анастасія,  вихованка  гуртка  «Юні  квітникарі-
аранжувальники»  Шосткинської  міської  СЮН  Сумської  області,  з  роботою
«Вплив борної кислоти на бутонизацію і квіткування канни індійської».

11. Дикий  Андрій,  Гордієнко  Дмитро  (1  представник),  вихованці  гуртка
«Юний  дослідник»  Великописарівської  районної  станції  юних  натуралістів
Великописарівської  районної ради Сумської  області,  з  роботою «Особливості
вирощування садівного матеріалу хеномелесу японського з насіння».

12. Фоменко Дар’я, учениця 4 класу, вихованка гуртка «Юні квітникарі» № 3
КЗ Сумської міської ради – Сумський міський центр еколого-натуралістичної



творчості учнівської молоді, з роботою «Вирощування Доліхосу звичайного з
насіння».

13. Колеснік  Софія,  учениця  4  класу  Васьковецької  ЗОШ  І-ІІ  ступенів
Шумського району Тернопільської  області,  з  роботою «Рідкісні  види рослин
околиць села Васьківці».

14. Калюжний  Денис,  вихованець  гуртка  «Юні  друзі  природи»
Сахновщинської  СЮН Харківської  області,  з  роботою «Розмноження орхідеї
різними способами».

15. Герасименко   Поліна, учениця  4  класу,  вихованка  гуртка  «Юний
дослідник» Генічеської районної станції юних натуралістів Херсонської області,
з роботою «Дослідження  реакції мікроводоростей на альтернативні речовини з
передбачуваними антибіокарними властивостями».

16. Голяков  Нікіта, учень  5  класу,  вихованець  гуртка  «Юний  дослідник»
Генічеської районної станції юних натуралістів  Херсонської області, з роботою
«Порівняльна характеристика дії хімічних і мікробіологічних добрив на основі
ЕМ- технологій  на ріст  та розвиток Zea mays indentata».

17. Гоцуляк  Ірина,  вихованка  гуртка  «Юні  знавці  лікарських  рослин»
Кам'янець-Подільського ЕНЦУМ, учениця 5 класу ЗОШ  І-ІІІ ступенів № 10 м.
Кам'янець-Подільська Хмельницької  області,  з  роботою «Виявлення місць та
площі зростання амброзії полинолистої в межах селища Смірнова м. Кам’янця -
Подільського».

18. Мусійчук  Діана,  учениця  5  класу  Веселохутірського  НВК
«ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Володимира Лук’янця» Чорнобаївської районної
ради  Черкаської  області,  з  роботою  «Дослідження  дії  рослин-репелентів  як
біологічних захисників капусти від шкідників».

19. Черняй  Артем,  учень  4  класу  Семенівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №  3
Чернігівської  області,  з  роботою  «Дослідження  впливу  різних  умов  на
інтенсивність росту бутона та квітконоса гіппеаструма кімнатного».

Секція «Тваринний світ»
1. Кашний  Богдан, учень  4  класу  КЗ  «Кіровської  ЗСШ  №  2»  Дні-

пропетровського району Дніпропетровської області, вихованець КЗ ЦЕНТУМ, з
роботою «Дослідження біологічних особливостей розмноження голубів порід
Миколаївські та Павліни».

2. Морозова  Варвара,  учениця  4  класу  Краматорської  ЗОШ І-ІІІ  ступенів
№ 2, вихованка гуртка зоологів ЦПР м. Краматорська Донецької області, з робо-
тою «Досвід утримання та приручення бородатих агам  Pogona vitticeps (AHL,
1926)».

3. Сидоренко Маргарита, вихованка гуртка «Юні садівники»  Житомирсько-
го обласного ЦЕНТУМ, учениця 6 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів № 19 м. Житомира,
з  роботою «Залежність  народжуваності  та  динаміки  росту  від  щільності  ла-
бораторної популяції Аchatina fulica».

4. Шамрай Микита, вихованець гуртка «Зелений патруль» КЗ «Приморський
районний центр дитячої та юнацької творчості» Запорізької області, з роботою
«Моніторингові  дослідження  розміщення  гнізд  сороки  та  грака  в  місті
Приморську Запорізької області».



5. Вонсуль Маркіян, учень 1( 5) класу Городенківської гімназії імені Антона
Крушельницького Івано-Франківської області, з роботою «Екологія підсоколика
великого Falсo subbuteo L на території Придністровського Покуття».

6. Радомська  Ангеліна,  учениця  1(5)  класу  Городенківської  гімназії  імені
Антона Крушельницького Івано-Франківської області, з роботою «Особливості
екології канюка звичайного  на території Північного Покуття».

7. Розум  Анна,  вихованка  гуртка  «Любителі  домашніх  тварин»  Дитячого
естетико-натуралістичного  центру  «Камелія»  Броварського  району  Київської
області , з роботою «Розмноження та розвиток папуг корела в неволі».

8. Вакуленко Олександра, учениця 4 класу, вихованка гуртка «Юні орнітоло-
ги» Васильківської міської СЮН Київської області, з роботою «Моніторинг за
прильотом і відльотом білого лелеки».

9. Свистун Олена, учениця 6 класу Мурованської  ЗОШ І-ІІІ  ст. Пустоми-
тівського району Львівської області, з роботою «Вирощування курчат в домаш-
ніх умовах».

10. Васильчук Анастасія, учениця 5 класу Трихатської ЗОШ І-ІІІ ступенів, ви-
хованка  гуртка  «Юні  рослинники»  Миколаївського  районного  Будинку
творчості учнів Миколаївської області, з роботою «Вплив раціону харчування
на приріст молодняка кролів».

11. Мітєва  Владислава,  вихованка  гуртка  «Юний  науковець»  Ізмаїльської
міської   станції  юних   натуралістів  Одеської  області,  з  роботою  «Вплив
стресових факторів на розведення фазанів».

12. Антонюк Роман, учень 5 класу Сарненської гімназії Рівненської області, з
роботою «Адаптація популяції  горлиці  садової  до урбанізованого ландшафту
міста Сарни».

13. Лисюк  Вікторія,  вихованка  гуртка  «Юні  зоологи»  КЗ  «Станція  юних
натуралістів» Рівненської області, учениця 5 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 м.
Рівне, , з роботою «Дослідження впливу температурного режиму та раціону жи-
влення на ріст і розвиток ахатін».

14. Бондарева Влада,  учениця  5  класу,  вихованка  Театру  дітей  та  звірів
Фельдман Екопарку Харківської області,  з роботою «Дослідження збагачення
умов утримання ігрунок  на їх поведінку».

15. Зіменкова  Дарина,  вихованка  гуртка  «Домашні  улюбленці»  Лозівської
станції юних натуралістів Лозівської міської ради Харківської області, з робо-
тою «Дослідження найбільш оптимальних умов розмноження хвилястих папуг
в куточку живої природи».

16. Лагута Вікторія, вихованка гуртка «Юні конярі» еколого-натуралістично-
го відділу КЗ  «Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості», з
роботою «Вивчення мови жестів коней».

17. Походенко Єлизавета, учениця 5 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів м. Харкова, ви-
хованка Театру дітей та звірів Фельдман Екопарку Харківської області, з робо-
тою «Як допомогти тваринам у зоопарку боротися з нудьгою».

18. Коба  Максим,  вихованець  гуртка  «Літературна  творчість»  Сахновщи-
нського БДЮТ Харківської області, з роботою «Дослідження гостроти зору, слу-
ху, біоритмів у равлика Ахатіна».

19. Дзюбенко Ольга,  учениця  5  класу, вихованка  гуртка  «Юні  садівники»
Каховської станції юних натуралістів Херсонської області, з роботою «Вивчен-
ня і штучне розмноження бджоли Осмії рудої».



20. Кравчук  Вероніка,  учениця  4  класу  Деражнянської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  № 1
Хмельницької області, з роботою «Дослідження особливостей догляду за  ле-
лекою білим в домашніх умовах».

21. Димчук Катерина, учениця 5 класу Глибоцького ліцею, вихованка гуртка
«Юні ботаніки» КЗ «Глибоцький будинок творчості дітей та юнацтва» Черніве-
цької області , з роботою «Харчові зв’язки павуків, що населяють приміщення
різного призначення смт. Глибока Чернівецької області».

22. Савчук Дар'я, учениця 5 класу, Білоусівського НВК Сокирянського району
Чернівецької області з роботою «Біологія розмноження нутрії в умовах домаш-
нього утримання».

Секція «Я і природа»
1.  Шарко Тетяна, учениця 5 класу Гуманітарної гімназії № 1 ім. М. І. Пирогова

м. Вінниці, з роботою «Дослідження якості водних об’єктів села Цекинівка».
2. Мірчук  Діана,  учениця  5  класу  Ковельської  міської  гімназії  Волинської

області, з роботою «Дослідження якості стану води за допомогою рослин».
3. Яценко Андрій, учень 5 класу Заплавської ЗОШ І-ІІІ ступенів Магдалині-

вської  райради,  вихованець  Магдалинівської  райСЮН  Дніпропетровської
області, з роботою «Я і природа».

4. Чорна Наталія, учениця 5 класу НВК «Овруцька гімназія імені Малишка –
ЗОШ І ступеня» Житомирської області, з роботою «Електричні властивості ко-
тів».

5. Карачун  Юрій,  вихованець  гуртка  «Юні  рослинники»  КЗ  КОР  «Центр
творчості  дітей та юнацтва Київщини» на базі Тростинського НВК Київської
області,  з  роботою  «Насіння  овочевих  культур  –  біоіндикатори  водного
середовища».

6. Іщенко Віталіна, учениця 3 класу Новосілківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, ви-
хованка гуртка «Друзі природи» Києво-Святошинського РЦЕНТУМ Київської
області, з роботою «Місце грибів у лісовому біоценозі (на прикладі досліджен-
ня зимових грибів)».

7. Кушнірук  Тетяна,  учениця 5  класу Ірпінської  ЗШ № 3,  вихованка гуртка
«Юні квітникарі» Ірпінського еколого-технічного центру творчості школярів та
молоді Київської області, з роботою «Дослідження різних типів ґрунтів в поймі
річки Ірпінь».

8. Глібовський Владислав, учень 5 класу Долинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1
Кіровоградської області, з роботою «Властивості вітру та їх використання лю-
диною».

9. Сокерчак Євген, учень 5 класу Чорноморської гімназії № 1, вихованець гу-
ртка «Любителі домашніх тварин» ЦЕНТУМ м. Чорноморська Одеської області,
з  роботою  «Моніторинг  видового  різноманіття  молюсків  та  ракоподібних
міських пляжів Іллічівська в 2015році, та порівняння з колекціями 2000-2010
років».

10. Добравічус Анна, учениця 5 класу СЗОШ № 3 імені  В. О. Нижниченка
Комсомольської  міської  ради  Полтавської  області,  з  роботою «Біотестування
води за допомогою ампулярій».

11. Смірницький  Євгеній,  вихованець  філії  у  Полтавському  районі  Полта-
вського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, учень 5
класу Терешківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Полтавської районної ради, з роботою



«Дослідження  проблем  довкілля,  пов’язаних  з  твердими  побутовими  від-
ходами».

12. Лінник Лука, учень 5 класу Рівненського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-спеці-
алізована  спортивна  школа»,  вихованець  гуртка  «Екологічний  дизайн»  КЗ
«Станція юних натуралістів» Рівненської  області,  з  роботою «Вплив миючих
засобів для посуду на біологічні об’єкти».

13. Чавес-Гонсалес  Даніела,  учениця  4  класу,  вихованка  гуртка  «Основи
екологічних знань» Бережанського ЦЕНТУМ Тернопільської області, з роботою
«Створення натуральної косметики “Eco Beauty”».

14. Пачва  Анастасія,  учениця  6  класу, вихованка  гуртка  «Екологічний  ди-
зайн» Бережанського ЦЕНТУМ Тернопільської  області,  з  роботою «Парфуми
для дівчаток “Spices Queen” з використанням спецій».

15. Гнатенко Олексій, учень 5 класу Гонтівярської ЗОШ І-ІІ ступенів Валкі-
вської  районної  ради  Харківської  області,  з  роботою  «Проблеми  утилізації
опалого листя».

16. Рогожина Єлизавета, Геращенко Надія (1 представник), учениці 5 класу,
вихованки  гуртка  «Юні  охоронці  природи»  Покотилівської  станції  юних
натуралістів  Харківської  районної  ради  Харківської  області,  з  роботою «До-
слідження вмісту природних індикаторів pH у овочах та фруктах».

17. Дзебчук  Мар’яна,  учениця  5  класу  Жучковецької  ЗОШ  І-ІІ  ступенів
Хмельницької області  , з роботою «Екологічна оцінка стану води річкової, сні-
гової, ставкової та криничної села Жучківці».

18. Фарбатюк Олексій, вихованець  гуртка «Буковина обрядова» МЦЕНТУМ
учень 5 класу гімназії 1 м. Чернівців, з роботою «Вивчення якості води в озерах
м. Чернівців».

19. Герасименко Катерина, учениця 6 класу Прилуцької гімназії № 5 імені В.
А. Затолокіна Прилуцької міської ради Чернігівської області,  з роботою «Ви-
значення ступеня поширення омели та пошкодження нею деревних насаджень
міста Прилуки».

20. Бурдейний Артем, учень 6 класу Рукшинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Хоти-
нського району Чернівецької області, з роботою “Оцінка екологічного сліду в
енергозбереженні біосфери(на пркладі села Рукшин)”.

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

Заїзд та реєстрація учасників відбудеться 17 травня 2016 року з 9.00
до 13.00 год., від’їзд – 19 травня 2016 року з 13.00. Просимо Вас завчасно при-
дбати 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
доктор педагогічних наук,
професор                                                                           В. В. Вербицький


