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

НАКАЗ
м. Київ

«21» квітня 2015 р. № 29

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

Згідно  з  Планом  проведення  масових  заходів  на  2015  рік,  листом
Міністерства  освіти  і  науки  України  №  3\3-9-118-15  від  25.02.2015  року  та
відповідно  до  рішення  Оргкомітету,  Національний  еколого-натуралістичний
центр  учнівської  молоді  запрошує  до  участі  у  ІІ  етапі  Х  Всеукраїнського
конкурсу  дослідницько-експериментальних  робіт  з  природознавства  «Юний
дослідник», що відбудеться 19 – 21 травня 2015 року, наступних учасників:

Секція «Народознавство, краєзнавство»
1. Бугайцову Юлію з  роботою «Життєвий шлях Олександра Георгійовича

Івченка», ученицю Запорізької ЗОШ І-ІІІ  ступенів  № 65.
2. Буздуган  Олександру,  з  роботою  «Стрітення  —  Громниці-весни

провісниці», ученицю 4 класу Новоселицької гімназії Чернівецької області.
3. Васильчука  Володимира,  Балацьку  Марію,  з  роботою  «Особливості

національного вбрання кримських (степових) татар Генічеського р-ну»,  учнів
Генічеської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Херсонської області (один представник).

4. Представника  гуртка  «Лідер-клуб»,  з  роботою  «Народні  ремесла  на
Васильківщині», вихованця Васильківський районний ЦДЮТ Київської області
(один представник).

5. Внука Богдана, з роботою «Рослини та тварини в українській символіці »,
учня 6 класу Новогуйвинської гімназії Житомирської області.

6. Громову  Дарину, з  роботою «Як  дитина  грається-  так  їй  і  здоров'я
усміхається», ученицю 6 класу Новосілківської ЗОШ І-ІІІ ступенів, вихованку
гуртка «Друзі природи» Києво-Святошинського РЦЕНТУМ Київської області.

7. Галушко Олену, з роботою «Стилістичні особливості народної кераміки
Опішні», ученицю 6 класу гімназії ім. В.О. Нижниченка Комсомольської міської
ради Полтавської області.

8. Дімову Дар’ю,  з  роботою «Святкування  старого Нового року у  болгар
села  Дмитрівка»,  ученицю  6  класу  Дмитрівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Татарбунарського району Одеської області.

9. Максимчука  Олександра,  з  роботою  “Подорож  часом.  Про  що
розповідають  герби  міста”  ,  учня  6  класу  Ренійського  навчально-виховного
комплексу “ ЗОШ І-ІІІ ст. - ліцей” Ренійської райради Одеської області.

10. Івоняк  Марію, з  роботою «Традиції  весільного  Короваю  у  селі
Копаченці»,  ученицю  4  класу,  вихованку  Городенківської  СЮН  Івано-
Франківської області.



11. Кириленко  Анастасію, з  роботою «Хустка  в  житті  української
жінки»,  вихованку гуртка «Народознавство»    КЗ  «Сумський міський центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Сумської області.

12.Купріян Аліну, з роботою «Рослини-символи України», ученицю 4 класу,
вихованку  Центру  позашкільної  роботи  Жовтневої  райдержадміністрації
Миколаївської області.

13. Кусковець  Оксану,  з  роботою  «Державні  символи  України»,
ученицю  5  класу  Тріскинської  ЗОШ  І-ІІІ   ступенів   Сарненського  району
Рівненської області.

14.Левицького Михайла, з роботою “Український родовід”, учня ЗОШ № 1 м.
Кузнецовська Рівненської  області.

15. Леонець  Дар’ю, з  роботою  «Подільські  вишиванки»,  ученицю  4
класу Хролинської  ЗОШ І-ІІ   ступенів   Шепетівського району Хмельницької
області.

16. Лизан Юлію, з роботою «Український віночок», ученицю 4 класу
Комарнівської ЗОШ І-ІІІ  ступенів  Городоцького району Львівської області.

17. Мальцеву  Дарину,  з  роботою  «Лелека-живий  символ  України»,
ученицю  4  класу  Шарівська  ЗОШ  І-ІІІ   ступенів   Богодухівського  району
Харківської області.

18. Ревак  Юлію, з  роботою «Рослинні  орнаменти  у  вишивках  села
Улашківці», ученицю 6 класу Улашківської ЗОШ І-ІІІ  ступенів Тернопільської
області.

19. Самко  Крістіну,  з  роботою  «Календарні  свята  та  обряди
українського  народу  на  Коростенщині»,  вихованку  гуртка  «Краєзнавчий»
Центру позашкільної  освіти м. Коростень Житомирської області.

20. Світача Вадима,  з роботою  «Чому ліс кривий?», вихованця гуртка
«Юні  орнітологи»   Маневицького  ЦТДЮ  при  НВК  «Колківська  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів –ліцей» Волинської області.

21.Соловйову Емілію, з роботою «Колисаночки мої – пам'ять рідної землі»,
ученицю 4  класу Криворізької  ЗОШ І-ІІІ  ступенів  № 114  Дніпропетровської
області.

22.Товтин Юлію, з роботою «Народні прикмети про погоду та їх перевірка
(на основі Закарпатських етнографічних матеріалів)», ученицю 4 класу ЗОШ І-
ІІІ  ступенів-ліцей «Лідер»  Ужгородської міської ради, вихованку гуртка «Юні
друзі природи»  Закарпатського обласного ЕНЦ.

23. Філоненко  Дарину, з  роботою «Лікувально-оберегове  значення
українського  віночка», ученицю  6  класу  ЗОШ   І-ІІІ   ступенів   №  13  м.
Сєвєродонецька Луганської області.

24.Шкуліпу  Вікторію, з  роботою «Особливості  взаємозвя'зку  самобутньої
народної кухні Черніговщини, як частини української культури, з календарно-
обрядовими  святами»,  ученицю  6  класу  Носівської  районної  гімназії
Чернігівської області.

25.Штойко  Тетяну,  з  роботою  «Дослідження  свята  Масляної  в  контексті
зимової  обрядовості   Вінниччини»,  вихованку  фольклорно-етнографічного
гуртка «Бохоняни» Вінницької обласної станції юних натуралістів.



Секція «Охорона здоров’я»
1. Безпоясного Володимира, з роботою «Шум – одна із форм забруднення

навколишнього  середовища»,  учня  4  класу  Комсомольської  гімназії  імені
В.О.Нижниченка Полтавської області.

2. Дементьєва Євгена, з роботою «Мікрохвильова піч – користь та шкода»,
вихованця екологічного центру «Жайворонок» Петрівського районного центру
дитячої  та  юнацької  творчості,  учня  6  класу  Петрівського  НВК   ЗОШ  І-ІІІ
ступенів – гімназія  Кіровоградської області. 

3. Драгун  Анну,  з  роботою  «Дослідження   впливу  грибів   на  організм
людини»,  ученицю  6  класу  Буштинської  гімназії-інтернату  гуманітарного
профілю І-ІІІ ступенів Закарпатської області.

4. Корогоду  Ольгу,  з  роботою  «Черемша  в  національній  кухні  рідного
краю»,  ученицю 4  класу СЗШ І  –  ІІІ   ступенів   с.  Іванівці  Кельменецького
району Чернівецької області.

5. Литвиновича  Богдана,  з  роботою  «Хімічний  аналіз  дитячих  іграшок»,
учня 4 класу Криворізької гімназії № 49 Дніпропетровської області.

6. Лисак Ларису, з роботою «Вплив гігієнічних засобів порожнини рота на
тверді тканини зубів та пародонту», ученицю 6 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2
м. Ямполя Вінницької області.

7. Лушпенко  Валерію,  з  роботою  «Дослідження  лікарських  рослин»,
ученицю  4  класу  Новокостянтинівської  ЗОШ  І-ІІІ   ступенів  Братської
райдержадміністрації Миколаївської області.

8. Мальченко Анастасію,  з роботою  «Профілактика  порушень  постави
засобами  оздоровчої  гімнастики»,  вихованку  гуртка   «Оздоровча
гімнастика»  КЗ  «Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді» Сумської області.

9. Мургоч Тетяну, з роботою «Чудо-шоколад», ученицю 4 класу Ренійського
НВК   ЗОШ І-ІІІ  ступенів - ліцей  Одеської області.

10. Павлюк Адріану,  з  роботою  «Домашня фітоаптечка»,  ученицю 4  класу
Заболотцівської ЗОШ І - ІІІ  ступенів  Бродівського району Львівської області.

11. Півторак Богдану, з роботою «Дослідження зразків популярних йогуртів
на  наявність  живих  бактерій»,  ученицю ЗОШ І-ІІІ  ступенів  №16,  вихованку
міського ЦЕНТУМ Чернівецької міської ради Чернівецької області.

12. Поліщук  Марію,  з  роботою  «Мікробіологічне  забруднення  побутових
предметів  та  способи  їх  знезараження»,  вихованку  відділення  еколого-
натуралістичного  напряму  Центру  позашкільної  освіти  ім.  О.   Разумкова  м.
Бердичева Житомирської області.

13.  Фудулакі Валентина,  з роботою «Аналіз впливу на мікрофлору класних
кімнат  ефірних олій», учня Арцизького НВК  ЗОШ І-ІІІ  ступенів  № 4 – ліцей
Одеської області.

14. Хмєлєвську Софію,  з роботою  «Мікробіологічна безпечність фасованих
мінеральних вод України», вихованку гуртка  «Основи ветеринарної медицини»
Одеського  гуманітарного  центру  позашкільної  освіти  та  виховання  Одеської
області.

15.  Хорольську Карину, з роботою «Апітерапія – джерело здоров’я та краси»,
ученицю 5 класу Кременчуцької гімназії № 6 Полтавської області.



16. Ілляшенко Єлизавету, з роботою «Визначення якості молока», ученицю 6
класу, вихованку гуртка  «Юні екологи»  Комсомольської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Миколаївської області.

17.  Корнєву  Анну,  з  роботою  «Вивчення  властивостей  мила»,  вихованку
гуртка  «Юні ботаніки»  КЗ  «Чернігівська обласна станція юних натуралістів».

18.  Мамку Ольгу, з роботою «Вплив різного виду відпочинку на емоційний
стан  дітей  на  заняттях  гуртка   «Юні  мовознавці»,  вихованку  гуртка   «Юні
мовознавці»  Кременчуцького ЕНЦУМ Полтавської області.

19.  Онофрійчук  Владиславу,  з  роботою  «Мікробіологічне  дослідження
хлібних  виробів  торгівельної  мережі  м.  Деражні  та  визначення  впливу
фітонцидів на активність росту пліснявих грибів», ученицю 5 класу НВК «ЗОШ
І-ІІІ ступенів № 2-гімназія» м. Деражні Хмельницької області.

20.  Шафранського  В’ячеслава,  з  роботою  «Вплив  домашніх  тварин  на
здоров’я  та  психоемоційний стан людини»,  учня 4 класу Дзвеняцького НВО
«ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок»  Київської області.

21.  Шостак Вікторію, з роботою «Вплив шуму і звуку на здоров’я людини»,
вихованку  гуртка   «Юні  фізіологи  рослин»  Сквирського  районного  центру
дитячої та юнацької творчості Київської області.

22.  Бондаренко Владу, з роботою «Вивчення хронотипів людей», вихованку
Feldman Ekopark Харківської області.

23.  Мельник  Аміну,  з  роботою  «Вплив  високих  підборів  на  розвиток
плоскостопості»,  ученицю 6  класу Семенівського НВК  ЗОШ І-ІІІ  ступенів-
позашкільний  навчальний  заклад   Каховської  районної  ради  Херсонської
області.

24.  Новіка Максима, з роботою «Вплив футболу на організм підлітка», учня
3  класу  НВК   ЗОШ  І-ІІІ  ступенів-гімназія   смт  Стара  Вижівка  Волинської
області.

25. Юріну Василя, з роботою «Особливості харчування довгожителів села 
Осій», учня 6 класу, вихованця гуртка  «Біологія»  Осійської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Іршавського району Закарпатської області.

Секція «Рослини навколо нас»
1. Вихованця  гуртка  «Юні  рослинники»  (один  представник),  з  роботою

«Районування  томатів  на  території  Миколаївського  району»  Миколаївського
районного Будинку творчості учнів Миколаївської області.

2. Асєєва  Данила,  з  роботою  «Біоморфологічна  характеристика судинних
рослин  степової  флори  нашої  місцевості»,  вихованця  гуртка  «Юні  екологи»
Рубіжанської міської СЮН Луганської області.

3. Байдюк  Христину,  з  роботою  «Вплив  випромінювання  мікрохвильової
печі  на  розвиток  хлорофітума»,  ученицю  3  класу  Пасічнянської  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів  Надвірнянської районної ради Івано-Франківської області.

4. Байрака Михайла, з роботою «Способи розмноження гіпеаструмів», учня
Білоліської ЗОШ І-ІІІ  ступенів  Татарбунарського району Одеської області.

5. Бардакова Юхима, з роботою «Вегетативний спосіб розмноження ожини
сорту «Агава», вихованця  гуртка «Юні ековалеологи»  Запорізького обласного
ЕНЦ.



6. Галілейського Ігора, з роботою «Дослідження умов проростання насіння
огірка посівного», учня 5 класу Рудьківської ЗОШ І-ІІІ  ступенів  Бобровицького
району Чернігівської області.

7. Герасимук Діану, з роботою «Культурні представники родини злакові як
тест-об’єкти  при  визначення  якості  води»,  ученицю  6  класу  Володимир-
Волинської гімназії ім. О. Цинкаловського Волинської області.

8. Демішкан Валерію, з роботою «Вплив концентрації вуглекислого газу на
ріст   Ротали  індійської»,  вихованку  гуртка  «Акваріуміст-початківець»
Вінницької обласної станції юних натуралістів

9. Зарванського Дмитра,  з  роботою  «Пружні  властивості  стебел»,  учня  5
класу Зеленоярської ЗОШ І-ІІІ  ступенів  Миколаївського району Миколаївської
області.

10. Карабаджака  Артура,  з  роботою  «Вирощування  саджанців  дуба  у
природних  та  домашніх  умовах»,  учня  5  класу  Виноградівської  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів Арцизького району Одеської області.

11. Козакову  Марину,  з  роботою  «Розмноження  цикламена  персидського
різними способами в кімнатних умовах», ученицю 5 класу Маломидської ЗОШ І
– ІІІ ступенів Костопільського району Рівненської області.

12. Криву  Марту, з  роботою  «Розмноження  фінікової  пальми  насінням  у
домашніх  умовах»,  ученицю  6  класу  НВК  «школа-ліцей  №  13»,  вихованку
гуртка «Юні квітникарі-аранжувальники» Тернопільського обласного ЕНЦ.

13.  Кузнєцовау  Єву,  з  роботою  «Сортовивчення  бегонії  вічноквітучої»,
вихованку  гуртка  «Основи  ландшафтного  дизайну»  дитячого  естетико-
натуралістичного центру «Камелія» Броварської міської ради Київської області.

14.  Курку  Павліну,  з  роботою  «Особливості  вирощування  та  догляду
Brugmansia», ученицю 6 класу Карапчівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Вижницького
району Чернівецької області.

15.  Леськів Софію, з роботою «Пророщування авокадо в домашніх умовах»,
ученицю 4 класу Бережанської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1, вихованку гуртка «Юні
садівники»  Бережанського ЦЕНТУМ Тернопільської області.

16.  Леськова  Олександра,  з  роботою  «Вплив  передпосівної  обробки  на
проростання насіння мандарину», учня 4 класу Каховської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Херсонської області. 

17.  Мацияку  Олену,  Тарасікову  Тетяну  (один  представник),  з  роботою
«Вплив соку алое,  настойок липи і м'яти на прискорення розвитку кореневої
системи  традесканції  флюминензис»,  вихованок  гуртка  «Юні  квітникарі-
аранжувальники»  Мар їнської районної СЮН Донецької області.ʼ

18.  Олешко  Діану,  з  роботою  «Вплив  різних  сумішів  грунту  на  ріст  і
розвиток  хлорофітуму»,  вихованку  гуртка  «Юні  квітнікарі»  Кременчуцького
ЕНЦ Полтавської області.

19.  Омельченко  Ольгу,  з  роботою  «Розмноження  мамілярії  пагононосної
насіннєвим способом», вихованку гуртка «Саду мого дивосвіт»  Шосткинської
міської СЮН Хмельницької області.

20.  Остапенко  Олександру,  з  роботою  «Вивчення  адаптації   до  умов
існування та морфометрія суниці крупноплідної сортів Тоскана F1, Трістан F 1,
Саріан F 1, Флоріан F 1», вихованку гуртка «Юні садівники»  Житомирського
обласного ЕНЦ.



21. Татаринову  Анастасію,  з  роботою  «Рідкісні  рослини  заплави  річки
Молочної  в  околицях  села  Вознесенка  Мелітопольського  району  Запорізької
області», ученицю 5 класу Вознесенської ЗОШ І-ІІІ ступенів Мелітопольського
району Запорізької області.

22.  Шелест  Жанну,  з  роботою  «Ранньоквітучі  рослини  урочища
Кантакузове», ученицю 5 класу Гонтів ярської ЗОШ І-ІІ ступенів Валківськогоʼ
району Харківської області.

23. Шеремета  Володимира,  з  роботою  «Особливості  вирощування
виноградних  саджанців»,  учня  5  класу  Синельниківської  ЗОШ І-ІІІ  ступенів
№ 3 Дніпропетровської області.

Секція «Тваринний світ»
1. Бадрака Івана, з роботою «Особливості розмноження шиншил в умовах

вольєру»,  вихованця  гуртка   «Юні  зоологи»   Шосткинської  міської  СЮН
Хмельницької області.

2. Бедко Маріну, з роботою «Особливості поведінки птахів на годівницях»,
ученицю 4 класу ЗОШ І-ІІІ  ступенів  № 11 м.  Бердичева,  вихованку  гуртка
«Земля – наш спільний дім» центру позашкільної освіти ім. О. Разумкова Жито-
мирської області.

3. Бєлик Ірину, з роботою «Можливість вирощування пташенят голубів при-
йомною пташиною сім’ю», ученицю 3 класу НВК  «Гімназія – спеціалізована
школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов»  Генічеського району
Херсонської області.

4. Бондара Назара, з роботою «Вплив кормів на розвиток різців у гризунів
на  прикладі  морських  свинок»,  вихованця гуртка  «Юні  натуралісти»  Сла-
вутського еколого-натуралістичного центру школярів Хмельницької області.

5. Вихованця  гуртка  «Акваріумісти»  (один  представник)  Полтавського
обласного еколого-натуралістичного центру  учнівської  молоді,  з  роботою
«Вплив умов існування на ріст і розвиток кормових тарганів».

6. Лисюк  Вікторію,  з  роботою  «Утримання  імператорського  скорпіона
(Pandinus imperater)   у  тераріумі.  Вплив харчування на ріст імператорського
скорпіона», вихованку гуртка «Юні зоологи» КЗ «Станція юних натуралістів»
Рівненської  обласної  ради,  ученицю  4  класу  Рівненської  ЗОШ   І-ІІІ
ступенів № 22.

7. Голякова Нікіту, з роботою «Сухопутний гігантський равлик Ахатина, до-
гляд та утримання», учня 4 класу, вихованця гуртка  «Юні зоологи»  Гениче-
ської районної СЮН Херсонської області.

8. Горин Юлію, з роботою «Еколого-фауністична   характеристика   гідро-
фільних  видів птахів   Бурштинського   водосховища у зимовий період та під
час весняної міграції»,  ученицю 2 класу Бурштинської гімназії  Івано-Франкі-
вської області.

9. Жужому Вікторію, з роботою «Вплив якісного складу кормів на плодю-
чість  декоративних  кроликів»,  вихованку  гуртка  «Домашні  улюбленці»   Ло-
зівської СЮН Харківської області.

10. Каранду  Тетяну,  з  роботою  «Розмноження  і  розвиток  блакитного
кубинського  рака  в  умовах  живого  куточка»,   вихованку  гуртка  «Любителі
домашніх  тварин»  Дитячого  естетико-натуралістичного  центру   «Камелія»
Броварської міської ради Київської області.



11.  Караханян Карину, з роботою «Дослідження умов утримання травоїдних
в’єтнамських поросят»,  ученицю 5 класу ЗОШ І-ІІІ  ступенів № 9,  вихованку
гуртка  «Юний науковець»  Ізмаїльської міської СЮН Одеської області.

12. Ковтун  Анастасію,  з  роботою  «Трава  для  кішок:  вирощуємо  вдома»,
гурток   «За  здоровий  спосіб  життя»,  вихованку  відділення  еколого-
натуралістичного  напряму  Центру  позашкільної  освіти  ім.  О.   Разумкова
м. Бердичева Житомирської області.

13. Кривогуз Анастасію, з роботою «Вплив зміни кормів на життєдіяльність
паличника  новогвінейського  Eurуcantha calcarata в  умовах   куточка  живої
природи», вихованку гуртка «Основи біоетики»  КЗ «Сумський міський центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Сумської області.

14. Курську Анастасію,  з  роботою «Тварини –  правші  та  лівші»,  ученицю
6 класу Сєвєродонецького НВК Луганської області.

15. Лаврика  Антона,  з  роботою  «Дослідження  збільшення  продуктивності
кролів шляхом ущільнення окролів», учня 5 класу вихованця гуртка «Любителі
домашніх  тварин»  філії  у  Полтавському  районі  Полтавського  обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

16. Опир  Катерину,  з  роботою  «Вплив  кормової  бази  на  якість  хутра
свійських кролів», ученицю 4 класу Мосьпанівського НВК Чугуївського району
Харківської області.

17. Савченка  Тимура,  з  роботою «Місцеперебування  і  обмежуючі  фактори
поширення сатурнії грушевої Saturnia pyri  у місті  Краматорську і суміжних те-
риторіях», учня 5 класу  ЗОШ № 12 І-ІІІ ступенів м. Краматорська Донецької
області.

18. Стецюк  Марину,  з  роботою  «Спостереження  за  життям  морських
свинок», ученицю 5 класу Орлинецького НВК «ЗНЗ І-ІІ ступенів – ДНЗ»  Ше-
петівського району Хмельницької області.

19. Христинченка Іллю, з роботою «Динаміка чисельності великих тварин в
угіддях державної організації  «Резиденція  Залісся», учня 5 класу Семиполкі-
вського НВК Броварського району Київської області.

20. Цапок  Дарію,  з  роботою  «Темпераменти  котів»,  ученицю 5  класу, ви-
хованку гуртка  «Екологічний дизайн» Бережанського ЦЕНТУМ Тернопільської
області.

21. Чернушина Арсена, з роботою «Дослідження популяції родини Сонечка у
нашому  регіоні»,  вихованця  гуртка  «Юні  екологи»   Рубіжанської  СЮН  Лу-
ганської області.

22. Шатного  Павла,  з  роботою «Особливості  екології  кібчика  на  території
Північного  Покуття»,  учня  1(5)  класу  Городенківської  гімназії  ім. А. Круше-
льницького Івано-Франківської області.

23. Монах Наталю, з роботою «Порівняння вирощування індичок в домашніх
умовах», ученицю 4 класу, вихованку гуртка «Юні друзі природи» Новокапла-
нської ЗОШ І-ІІ ступенів Арцизького району Одеської області.

24. Походенко Єлизавету, з роботою «Що бачать тварини у дзеркалі?», учени-
цю 4 класу Харківської  середньої  школи № 22, вихованку гуртка «Любителі
домашніх  тварин»  КЗ   «Харківський  обласний  Палац  дитячої  та  юнацької
творчості».



Секція «Я і природа»
1. Бурдейного Артема, з роботою «Агроекологічні особливості сірих лісових

ґрунтів (на прикладі села Рукшин)»,  учня  5  класу  Рукшинської  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів Хотинського району Чернівецької області.

2. Єфименка Кирила, з роботою «Дослідження ґрунту с. Костянтинівки», учня
Костянтинівського  ліцею  «Ерудит»  Мелітопольського  району  Запорізької
області.

3. Зубрика Віталія, з роботою «Дослідження способів отримання та очищення
прісної води», учня 6 класу Катеринівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Лозівської район-
ної ради Харківської області.

4. Куделько Ангеліну, з роботою «Дослідження причин забруднення оточуючо-
го  середовища  с.  Клішківці»,  ученицю  4  класу  Клішковецької  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів Хотинського району Чернівецької області.

5. Лавренюка Артема, з роботою «Вода – джерело життя», учня 5 класу  ЗОШ
І-ІІІ  ступенів  с. Чорниж Маневицького району Волинської області.

6. Павлюк Анну, з роботою «Органолептичні і фізико-хімічні показники якості
питної води з різних джерел мікрорайону парку «Жовтневий», ученицю 5 класу
багатопрофільного ліцею № 4 Чернівецької міської ради Чернівецької області.

7. Хохлову Вікторію, з роботою «Вода у всіх її проявах», ученицю 5 класу Нов-
город-Сіверської гімназії № 1 ім. Б. Майстренка Чернігівської області.

8. Чергінець Валерію, з роботою «Вплив антициклону на погодні умови влітку
2014»,  вихованку  гуртка  «Географ-науковець»  Охтирського  міського  центру
позашкільної освіти Сумської області.

9. Галагана  Дмитра, з роботою «Народні  погодні прикмети: правда чи вигад-
ка?», учня 4 класу Вільногірської ЗОШ  I-III ступенів № 4 Дніпропетровської
області.

10. Маріча  Костянтина,  з  роботою  «Раціональні  способи  переробки
побутових відходів  у  вирішенні  проблеми утилізації  сміття у  м.  Запоріжжі»,
учня 6 класу Запорізької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 65.
11. Огуя Костянтина, з роботою «Сонячна батарея – енергія із комор Сонця»,

учня  4  класу  Комсомольської  гімназії  імені  В. О. Нижниченка  Полтавської
області

12. Боцян Христину, з роботою «Дослідження ґрунту шкільних клумб», уче-
ницю   5  класу  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  м.  Копичинці  Гусятинського  району  Те-
рнопільської області.

13. Ремінну  Ольгу,  з  роботою  «Дослідження  стану  питної  води  водойм
Барського району», ученицю 5 класу НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 - гімназія»
м. Бара Вінницької області.

14. Кулініча Олександра,  з роботою «Магнітні властивості  городини», учня
4 класу гімназії ім. Андрія Малишка м. Овруч Житомирської області.
15. Куриленко Анастасію, з роботою «Слизняк іспанський – екологічна про-

блема Дрогобиччини», ученицю 6 класу ЗОШ I-III  ступенів  № 15, м. Дрогоби-
ча Львівської області.
16. Трохимчик  Анастасію,  з  роботою  «Різноманітність  грибів  Рокитнівщи-

ни», ученицю 5 класу  Рокитнівського НВК «Школа І ступеня – гімназія»  Рі-
вненської області.

17. Шатову Кристину, з роботою «Вивчення побутових відходів у домашніх
умовах», ученицю 6 класу Херсонської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 44.



18. Богун Валерію, з роботою «Листяна підстилка-важлива складова екологі-
чної  системи»,  вихованку  гуртка  «Земля  –  наш  спільний  дім»   відділення
еколого-натуралістичного напряму Центру позашкільної освіти ім. О. Разумкова
м. Бердичева Житомирської області.

19. Іщенко Віталіну, з роботою «Визначення вмісту нітратів у воді з різних
джерел водопостачання», ученицю 2 класу Новосілківської ЗОШ І-ІІІ ступенів,
вихованку  гуртка   «Друзі  природи»   Києво-Святошинського  РЦЕНТУМ
Київської області.

20. Чавес-Гонсалес Даніелу, з роботою «Створення натуральних твердих ду-
хів  з   використанням  ефірних  олій»,   ученицю  3  класу,  вихованку  гуртка
«Основи екологічних знань» Бережанського ЦЕНТУМ Тернопільської області.

21. Шевченко Дарію, з роботою «Використання природних індикаторів для
оцінки рН-середовища дощової води», ученицю 6 класу Криворізької ЗОШ І-ІІІ
ступенів  № 17 Дніпропетровської області.

22. Яременка Віталія, з роботою «Яку воду варто пити?», учня 5 класу Біло-
церківського колегіуму Білоцерківської міської ради Київської області.

23. Ковалінського  Івана,  з  роботою  «Дослідження  функціонування  екоси-
стеми водосховища Хмельницької АЕС  м. Нетішина», учня 6 класу Нетіши-
нського НВК  «ЗОШ І-ІІ ступенів та ліцей» Хмельницької області.

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

Заїзд та реєстрація учасників відбудеться 19 травня 2015 року з 9.00 до
13.00 год., від’їзд – 21 травня 2015 року після 14.00. Просимо Вас завчасно 
придбати 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


