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

НАКАЗ
м. Київ

«21» травня 2015 р. № 33

Про підсумки проведення очного етапу
Всеукраїнського конкурсу винахідницьких
і раціоналізаторських проектів
еколого-натуралістичного напряму
(для вікової категорії від 12 до 15 років включно)
у 2015 році 

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 14.08.2014
№ 936 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2014-2015 навчальний рік
за основними напрямками позашкільної освіти» та від 03.10.2012 № 1068 «Про
затвердження  Положення  про  Всеукраїнський  конкурс  винахідницьких  і
раціоналізаторських  проектів  еколого-натуралістичного  напряму»,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18.10.2012 за № 1748/22060, у
квітні  –  травні  ц.р.  Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської
молоді з 19-21 травня 2015 року провів очний етап Всеукраїнського конкурсу
винахідницьких  і  раціоналізаторських  проектів  еколого-натуралістичного
напряму  (для  вікової  категорії  від  12  до  15  років  включно).  На  підставі
вищезазначеного

НАКАЗУЮ:

І. Нагородити грамотами Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  переможців  та
призерів  Всеукраїнського  конкурсу  винахідницьких  та
раціоналізаторських  проектів  еколого-натуралістичного  напряму  (для
вікової категорії від 12 до 15 років включно):

За І місце:

Секція «Біологія та хімія»:
1. Абражевич Поліну Артурівну, ученицю 9 класу спеціалізованої школи №3

Подільського  району  м.  Києва,  вихованку  гуртка  юних  екологів
Національного еколого-натуралістичного центру.
Назва  проекту:   “Перші  відомості  про  панцирних  кліщів  (Acariformes
Oribatida) грунтів Київського зоопарку”.



Секція «Сільськогосподарське дослідництво та винахідництво»:
1. Глушенка Михайла  Михайловича, учня 7-Б класу НВК “Загальноосвітня

школа I-III ступенів ліцей” смт Любашівка Одеської області.
Назва проекту: “Агротехніка вирощування батату”.

Секція «Медицина та охорона здоров'я, психологія»:
1. Ребенко Катерину Вікторівну, ученицю 8 класу Новосілківської ЗОШ І-ІІІ

ступенів Київської області.
Назва проекту: “Мікробне забруднення повітря шкільних приміщень та
щляхи його подолання”.

Секція «Ресурси енергозбереження та науки про Землю»:
1. Бойка  Павла  Олександровича,  учня  9  класу  гімназії  “Академія”

Святошинського району.  
Тема роботи: “Геотермальний тепловий насос”.

Секція «Екологічно безпечні технології та прикладна екологія»:
1. Дідовець Ярину Олексіївну, ученицю  8-Б класу Чернігівської ЗОШ І-ІІІ

ступенів №35 м.Чернігова.
Назва проекту: “Вирощування натуральної мочалки – люфи”.

Секція «Фізика та інженерні науки»:
1. Сахарова Володимира  Володимировича, учня  9  класу середньої  школи

№206 Святошинського району м.Києва.
Назва  проекту:  “Розробка  багатоканального  приладу  на  базі
високоточного АЦП із автономною системою реєстрації даних”.

За ІІ місце:

Секція «Біологія та хімія»:
1. Єгорову Марію  Олександрівну,  вихованку Feldman  Eсopark, ученицю 10

класу ХСШ №109 м.Харкова.
Назва проекту: “Поведінка копитних тварин в багатовидовому змішаному
стаді в умовах екопарку”.

2. Пінчука Артура Юрійовича, вихованця Вінницької обласної станції юних
натуралістів.
Назва проекту: “Дослідження  анатомо - морфологічних і фізіологічних
ознак ялини звичайної як біоіндикатора стану атмосферного повітря міста
Могилева –Подільського”.

3. Феденко  Юлію  Сергіївну,  вихованку  комунального  закладу  Сумської
міської ради – Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді.
Назва  проекту:  “Зоокультура  та  інтродукція  Фазана  мисливського



(Рhasianus  colchicus)  у  державному  підприємстві  “Мисливське
господарство “Суми”.

4. Равлик Юлію Ігорівну та Загарука Михайла Богдановича, учнів 8 класу 
Городенківської гімназії імені А. Крушельницького Івано-Франківської 
області.
Назва проекту: “Екологія соколиних птахів середньої течії Дністра”.

5. Гедзюка  Владислава  Олеговича,  вихованця  Екологічного  центру
Рівненського міського Палацу дітей та молоді, учня 6-Б клас Рівненської
української гімназії.
Назва проекту:  “Зимуючі птахи м.Рівного”.

6. Франчук  Марію  Григорівну,  ученицю  9  класу  Рівненської  української
гімназії,  вихованку  гуртка  „Основи  біоетики”  комунального  закладу
„Станція юних натуралістів”  Рівненської обласної ради.
Назва проекту: “Прискорене розмноження  перспективних ремонтантних
сортів малини  в умовах Рівненського Полісся”.

7. Татаренко Вікторію Олексіївну, ученицю  Перемозького НВК, вихованку
Районного  будинку  творчості  школяра  Глухівського  району  Сумської
області.
Назва  проекту:  “Біолого-екологічна  оцінка  впливу  гідрогелю  на  ріст,
розвиток та розмноження кімнатних рослин”.

8. Ханзерук  Тетяну  Василівну,  ученицю  9  класу  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  -
ім.В.К.Липинського  с.Затурці Локачинського району Волинської області.
Назва  проекту:  “Особливості  вирощування  фізалісу  овочевого  в
агрокліматичних умовах Локачинського району”.

9. Шевченко Вікторію Олександрівну, ученицю КЗ Олександрівська ЗОСШ,
вихованку  ЦЕНТУМ  Дніпропетровського  району  Дніпропетровської
області.
Назва проекту: “Первоцвіти заказників Олександрівської селищної ради
Дніпропетровського району”.

10.Острову  Валерію  Євгенівну,  ученицю  9-Б  класу  Ліцею  №38  ім.  В.
Молчанова м.Києва.
Назва  проекту:  “Вплив  бензопірену  на  інтенсивність  процесів
перекисного окиснення ліпідів  FLAMMULINA VELUTIPES”.

Секція «Сільськогосподарське дослідництво та винахідництво»:
1. Гнідунця  Володимира Олексійовича,  учня  6  класу  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів

с.Чагів Оратівського району Вінницької області.
Назва  проекту:  “Дослідження   ефективності  боротьби  із  вароатозом  у
бджіл способом відбору трутневого розплоду”.

Секція «Медицина та охорона здоров'я, психологія»:
1. Кіндрат Оксану, ученицю 9 класу Рівненської української гімназії.

Назва  проекту:  “Інтелектуальні  карти  як  засіб  розвитку  пам’яті
молодших школярів”.

2. Куропій  Марію,  ученицю 8  класу  Новосілківської  ЗОШ І-ІІІ  ступенів



Київської області.
Назва  проекту:  “Вплив  темпераменту  учнів  на  їх  професійне
самовизначення”.

Секція «Ресурси енергозбереження та науки про Землю»:
1. Московця Степана Сергійовича, учня 6 класу Роменської  спеціалізованої

загальноосвітньої  школи I-III ст. №2  ім. А.Й.Йоффе Сумської області. 
Назва проекту: “ Перехід на біопаливо -  крок вперед чи два кроки назад”.

2. Савічева Владислава Віталійовича, учня 7 класу КУ «Пологівський НВК»
Запорізької області.
Назва  проекту:  “Дослідження  економічного  та  практично  вигідного
застосування люмінесцентних ламп у КУ «Пологівський НВК”.

Секція «Екологічно безпечні технології та прикладна екологія»:
1.  Кундієву  Анастасію  Петрівну,  Стоянову  Наталію  Вікторівну,  учениць

НВК «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  д/з»  с.  Вільне
Тарутинського району  Одеської області.
Назва проекту: “Визначення  якості повітря навколо села Вільне”.

2. Попко  Марину,  ученицю 9  класу  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  с.Маньків
Локачинського району Волинської області.
Назва  проекту:  “Вплив  голонасінних  шкільного  дендрарію  на
екологічний стан пришкільної території”.

3. Галалюк Владиславу,  ученицю  8 класу Рокинівського НВК Волинської
області.
Назва проекту: “Еколого-гідрологічні дослідження річки Серна”.

Секція «Фізика та інженерні науки»:
1. Житника Дмитра Олександровича, учня 9-А класу Науково-природничого

ліцею №145 м.Києва.
Назва проекту: “Прилад для лабораторних досліджень схожості насіння
методом електромагнітного опромінення високою частотою”.

За ІІІ місце:

Секція «Біологія та хімія»:
1. Редю Надію Юріївну, вихованку Комунального закладу “Харківський

обласний Палац дитячої та юнацької творчості”.
Назва проекту: “Видове різноманіття та охорона медоносних рослин
Куп’янського району”.

2. Маслянчук  Софію  Миколаївну,  вихованку  Екологічного  центру
Рівненського міського Палацу дітей та молоді.
Назва проекту:  “Зелені сторінки червоної книги» із виявлення нових
місць  зростання  Лілії  лісової  (Lilium  martagon  L.)  на  території
Рівненського району”.



3. Притулу  Світлану  Михайлівну,  ученицю  8  класу  Плескачівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Смілянської  районної  ради
Черкаської області.
Назва проекту:  “Визначення якості меду різних сортів. Соціологічні
дослідження з використання меду в межах села Плескачівка”.

4. Крушельницького Андрія Романовича,  учня  9 класу  Топорівського
НВК “Загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.” Львівської області.
Назва проекту:  “Значення мурашок у боротьбі зі шкідниками лісу”.

5. Міщенка  Андрія,  учня  10  класу спеціалізованої  школи  №  3
Подільського  району м.  Києва,  вихованця  гуртка  юних  екологів
Національного еколого-натуралістичного центру.
Назва проекту:  “Видовий склад та особливості поведінки кажанів в
умовах мегаполісу  (на прикладі м. Києва)”.

Секція «Сільськогосподарське дослідництво та винахідництво»:
1. Кучер Людмилу Сергіївну, ученицю 8 класу  ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Чагів

Оратівського району Вінницької області.
Назва  проекту:  “Дослідження   причин  та  наслідків  розтріскування
картоплі”.

2. Медведєву Анастасію Сергіївну, ученицю 9 класу Сергіївської ЗОШ І-ІІІ
ступенів Красноармійської районної ради Донецької області.
Назва проекту: “Зимівля бджіл у “золотих” вуликах”.

Секція «Медицина та психологія»:
1. Абрамова  Ростислава,  учня  6-А  класу  Криворізької  гімназії  №  49

Дніпропетровської області.
Назва  проекту:   “Дослідження  та  використання  бактерицидних
властивостей соку кореня імбиру”.

2. Осейчук   Ірину  Михайлівну,  ученицю  9 класу  Деражненської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рівненської області.
Назва  проекту:  “Ціннісно  -  смислова   сфера  старшокласників  міста  і
села”.

Секція «Фізика та інженерні науки»:
1. Рижука Миколу, вихованця гуртка «Юні раціоналізатори та винахідники»

Локачинського районного Будинку школяра Волинської області.
Назва  проекту:  “Прилад  для  вимірювання  дози  іонізуючого
випромінювання”.

Секція «Ресурси енергозбереження»:
1. Моісєєнко  Віталіну  Михайлівну,  ученицю  9  класу  Охтирської

загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів №8 Сумської області.
Назва проекту: “Характеристика морфологічних елементів долини річки
Ворскла від правобережної притоки р. Олешня до лівобережної притоки



р. Охтирка”.
2. Катрич  Дарину  Олегівну,  ученицю 10  класу  Охтирської   гімназії

Сумської області.
Назва проекту: “Динаміка русла у  верхів’ї  річки Охтирка під впливом
антропогенних чинників”.

Секція «Екологічно безпечні технології та прикладна екологія»:
1. Легку  Тетяну  Володимирівну,  вихованку  Екологічного  центру

Рівненського міського Палацу дітей та молоді.
Назва проекту: “Зелений паросток» із визначення фітотоксичності грунтів
на території м. Рівного”.

2.  Денисенко Аліну Миколаївну, ученицю 9-Б класу ЗОШ І-ІІІ ступенів №35
м. Чернігова.
Назва проекту: “Екологічно чистий одяг та вплив його на людей з різними
станами здоров’я”.

3. Похожалову  Алісу  Ігорівну,  ученицю  10  класу  Володимир-Волинської
гімназії імені О.Цинкаловського Волинської області.
Назва проекту: “Біоіндикація екологічного стану річок міста Володимира-
Волинського”.

4. Терещук  Ірину,  ученицю  9-А  класу  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів №7  м.Ковеля
Волинської області.
Назва проекту: “Рослини червоної книги Ковельщини”.

5. Купіч Богдану Василівну, ученицю 10 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Піддубці
Волинської області.
Назва  проекту:  “Проблема  утилізації  решток  тваринного  походження  у
селі Піддубці Луцького району”.

ІІ. Нагородити грамотами Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді Міністерства  освіти  і  науки  України учасників
Всеукраїнського  конкурсу  винахідницьких  та  раціоналізаторських
проектів еколого-натуралістичного напряму (для вікової категорії від 12 до
15 років включно), які не зайняли призових місць:

1. Канівець  Дарину  Миколаївну,  ученицю  6  класу  Охтирської
загальноосвітньої  школи І-ІІІ ст. №8 Сумської області.
Назва проекту: “Характеристика водних мешканців руслового ставка 
(р. Охтирка)”.

2. Шмигун  Наталію  Віталіївну, ученицю  9  класу  Гаврилівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Теофіпольського  району
Хмельницької області. 
Назва проекту: “Сортовипробування томатів”.

3. Кірієнко  Дарину  Андріївну,  ученицю  10  класу  Охтирської  гімназії
Сумської області.
Назва  проекту:  “Розповсюдження  Ambrosia  artemisiifolia  у  місцях



масового відпочинку м. Охтирки Сумської області”.
4. Семенцову Крістіну Олексіївну, ученицю 8 класу Бабаївської ЗОШ імені

Героя Радянського Союзу Потапенка П.О. м.Харкова.
Назва проекту: “Здатність копитних тварин до екстраполяції”;

5. Остапчук  Анну  Петрівну,  ученицю  10  класу  Новогуйвинської  гімназії
Житомирської області.
Назва  проекту:   “Розповсюдження  омели  білої  на  території  селищ
Новогуйвинське та Гуйви”.

6. Склярова  Артема  Андрійовича,  учня  9-Б  класу  Пологівської
спеціалізованої  різнопрофільної  школи  І-ІІІ  ступенів  №2   Запорізької
області.
Назва проекту:  “Біологічні методи захисту рослин родини Пасльонові”;

7. Бічуріну Дану,  вихованку Комунального закладу «Харківський обласний
Палац дитячої та юнацької творчості.
Назва  проекту:  “Дослідження  поведінки  та  реакції  коня  на  збагачення
оточуючого середовища”.

8. Целюх  Яну,  вихованку  КЗ  „Станція  юних  натуралістів”  Рівненської
обласної ради.
Назва  проекту:  “Особливості  вирощування  грунтових  низькорослих
сортів помідорів з насіння фірми ЗАТ „Семко Юніор”.

9. Сидорець  Світлану,  вихованку  КЗ «Бугринський  навчально-виховний
комплекс: дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І – ІІ
ступенів – агротехнічний ліцей» Гощанського району Рівненської області.
Назва проекту: “Видова різноманітність флори і фауни ставка 
с. Новоставці Гощанського району Рівненської області”.

10.Солошенка  Захара  Тарасовича,  учня  8-А  класу Тальнівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Черкаської області.
Назва проекту:  “Особливості насіннєвого розмноження азіміни (Asimina
triloba) ”.

11.Мацюк Надію Юріївну, ученицю Житомирської ЗОШ №30.
Назва проекту: “Вплив звуків на ріст рослин”.

12.Приходько Ольгу,  ученицю  8 класу Новосілківської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Київської області.
Назва проекту: “Використання біологічних та фізіологічних особливостей
домашньої кішки у фелінотерапії”.

13.Гаврись  Роману,  ученицю  8  класу  Новосілківської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Київської області.
Назва  проекту:  “Сортовивчення  сенполій  та  удосконалення  технологій
вирощування в умовах шкільних приміщень”.

14.Костецьку Ірину Ігорівну, ученицю 10-Б класу Середньої ЗОШ №3 міста
Мостиська Львівської області.
Назва  проекту:  “Вплив  важких  металів  на  стан  природного  апарату
рослин кукурудзи”. 

15.Староселець Даниїлу-Маркіяну Євгенівну,  ученицю  7-А класу  КЗ ЛОР



“Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді”.
Назва  проекту:  “Біологічні  особливості  утримання  та  розмноження
шиншил у домашніх умовах”.

16.Мусієвського  Ігоря  Сергійовича,   учня  Кременчуцької  спеціалізованої
школи І-ІІІ ст. №7 з поглибленим вивченням фізичної культури та основ
здоровя Полтавської області.
Назва проекту: “Саморобний генератор електричної енергії”.

17.Семенко  Кaріну  Миколaївну,  ученицю  9  клaсу  Політехнічного  ліцею
НТУУ ”КПІ” Солом’янського  рaйону м. Києва.
Назва проекту: “Використання силікагелю у побуті”.

18.Коновальченко Аліну  Володимирівну,  ученицю 10-А класу навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-III ступенів-гімназія» смт
Любашівка Одеської області.
Назва проекту: “Адитиви в харчуванні школярів”.

19.Нагорного  Олега  Геннадійовича,  учня  9  класу  Леб’язького  навчально-
виховного комплексу Чугуївського району Харківської області.
Назва проекту: “Продовження терміну зберігання продуктів харчування
завдяки фітонцидам”.

20.Думіка Андрія Олексійовича, учня 8-А класу ліцею №142 Солом′янського
р-ну м.Києва.
Назва  проекту:  “Оцінка  можливості  вироблення  корисної  енергії  за
допомогою динамо машини, встановленої в обертових дверях”.

21.Манохіна Андрія Віталійовича, учня 9 класу ліцею №142 Солом`янського
району  м.Києва .
Назва проекту: “Економія бензину за допомогою пристрою магнетик-біо”;

22.Міхна  Андрія  Максимовича,  учня  8  класу
Технічного ліцею НТУУ «КПІ».
Назва проекту: “Біогаз”.

23.Саркісян Анну Оганесівну, ученицю 9 класу ліцею №142 м.Києва.
Назва проекту: “Гібридний сонячно-тепловий насос”.

24.Кравченка Олександра Олександровича, вихованця гуртка «Юний еколог»
Центру  технічної  творчості  та  професійної  орієнтації  шкільної  молоді
Дарницького району м.Києва.
Назва проекту: “Негативний вплив сольової суміші, яку використовують
для посипання доріг, на каштани”.

25.Швалеву  Дар’ю  Сергіївну,  Масіч  Анну  Олександрівну,  учениць
Житомирської ЗОШ №7.
Назва проекту: “Цікавий спосіб економії електричної енергії”.

26.Мусієнко  Катерину  Олексіївну,  ученицю  9  класу  ліцею  №  142
Солом’янського району м.Києва.
Назва проекту: “Новітні технології очищення води”.

27.Щепанюк Олену Геннадіївну, ученицю 9-ІІ класу ліцею «Престиж» 
м. Києва.



Назва проекту: “Намагнічування води з метою уникнення накипу”.
28.Козак  Віру  Володимирівну,  Внукову  Анастасію  Олексіївну,  учениць

Городоцької ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 Львівської області.
Назва проекту: “Орхідеї нашого краю”.

29.Козиру  Романа  Мирославовича,  учня  10  класу  Потоцької  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів Сокальського району Львівської області.
Назва проекту: “Отримання біогазу з опалого листя в домашніх умовах”.

30.Мусієнко Катерину Олексіївну, ученицю 9 класу Ліцей №142 м.Києва.
Назва проекту: “Новітні технології очищення води”.

31.Мосіч Марину Олександрівну, ученицю 9 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів № 23
м.Чернігова. 
Назва проекту: “Хліб – дар Божий”.

32.Сірохман Ангеліну Едуардівну, ученицю  6  класу НВК «Загальноосвітня
школа  I-IІ  ступенів  -  дошкільний навчальний  заклад»   с.Плоцьк
Арцизького району Одеської області.
Назва  проекту:  “Дослідження  ефективності  використання  народних
методів боротьби  з колорадським жуком”.

33.Дмитревич  Каріну  Сергіївну, ученицю  9  класу Іванопільської  гімназії
Чуднівської  районної  ради Житомирської області.
Назва проекту: “Господарсько - цінні  сорти  сої  для  умов  лісостепу”.

34.Павленко Євгенію Олександрівну,  вихованку  еколого-натуралістичного
гуртка  «Журавка»  Центру  творчості  с.  Губиниха  Новомосковського
району Дніпропетровської області.
Назва  проекту:  “Енергетичні  властивості  води  і  їх  вплив на  швидкість
проростання насіння і його подальший розвиток”.

ІІІ.  Нагородити  грамотами  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і  науки України учасників
Всеукраїнського  конкурсу  винахідницьких  та  раціоналізаторських
проектів еколого-натуралістичного напряму (для вікової категорії від 12 до
15  років  включно),  які  зайняли  місця  у  номінації  “Приз  глядацьких
симпатій”:

1. За  І  місце:  Жартовську Єлізавету  Сергіївну,  ученицю  9  класу  гімназії
«Академія» Святошинського району м.Києва.
Назва проекту: “Дослідження технологій використання води в пожежній
справі”.

2. За  І  місце:  Коновальченко Аліну   Володимирівну,  ученицю  10-А  класу
навчально-виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа  I-III ступенів-
гімназія» смт Любашівка Одеської області.
Назва проекту:  “Адитиви в харчуванні школяраів”.

3. За ІІ місце:  Вознюк Тетяну Олександрівну, ученицю  9 класу Коднянської
ЗОШ І - III ступенів    Житомирської області.
Назва проекту: “Екологічні проблеми річки Коднянки”.

4. За  ІІІ  місце:  Пугачову Анастасію Миколаївну, ученицю  7 класу  КЗ ЛОР



“Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді”.
Назва  проекту:  “Культивування  рослин  родини  ароїдні  із  ботанічної
колекції закритого та відкритого грунту ЛОЦЕНТУМ”.

ІV.  Надати  подяки  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України керівників проектів,
які  здобули призові місця,  за плідну роботу з  дітьми під час проведення
Всеукраїнського  конкурсу  винахідницьких  та   раціоналізаторських
проектів еколого-натуралістичного напряму (для вікової категорії від 12 до
15 років включно):

1. Ніжнику Вадимові Васильовичу, начальнику науково-дослідного центру
Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту Державної
служби України з надзвичайних ситуацій, кандидату технічних наук.

2. Коротєєву  Ігорю  Євгеновичу,  доктору  технічних  наук,  професору
факультету  електротехніки,  інформатики  та  телекомунікацій
Зеленогурського університету (Польща).

3. Здору  Сергію  Вікторовичу,  вчителю  біології  Піщанської  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів Куп'янської районної ради Харківської області.

4. Рисковій Варварі  Георгіївні,  керівнику Ресурсного центру з  екологічної
освіти Рівненського міського Палацу дітей та молоді Сумської області.

5. Волошиній  Ілоні  Олександрівні,  вчителю хімії  Чернігівської  ЗОШ І-ІІІ
ступенів №35 Чернігівської міської ради.

6. Єрмошину Сергію Олександровичу, керівник гуртка КПДЮ.
7. Співак  Оксані  Вікторівні,  вчителю хімії  та  біології  ЗОШ №35 І  — ІІІ

ступенів м. Чернігова.
8. Стойковій  Марині  Михайлівні,  учителю  географії  НВК  с.  Вільне

Тарутинського району Одеської області.
9. Купріюку Юрію Олександровичу, керівнику гуртка  «Юні раціоналізатори

та винахідники» Локачинського районного Будинку школяра  Волинської
області.

10.Вознюк  Людмилі  Володимирівні,  вчителю  біології  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
с.Маньків Локачинського району Волинської області.

11.Бондарчук  Ользі  Петрівні,  вчителю  біології  Володимир-Волинської
гімназії ім.О.Цинкаловського Волинської області.

12.Супрунець  Анні  Михайлівні,  вчителю  біології  та  екології  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів с.Піддубці Луцького району Волинської області.

13.Галалюк  Наталії  Анатоліївні,  вчителю  географії  Рокинівського  НВК
Луцької районної ради Волинської області.

14.Майсак  Наталії  Сергіївні,  методисту,  керівнику  гуртка  “Природа  і
фантазія” Ковельської міської СЮН Волинської області.

15.Семенюк  Наталії  Афанасіївні,  керівнику  гуртка,  вчителю  початкових
класів Сергіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Донецької області.

16.Ковальчук Галині Семенівні, вчителю біології  Топорівського НВК “ЗОШ



І-ІІІ ступенів” Львівської області.
17.Марченко  Євгенії  Петрівні,  вчителю  біології  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів

ім.В.К.Липинського  с.Затурці  Локачинського району Волинської області.
18.Шевченко  Олександрі  Сергіївні,  молодшому  науковому  співробітнику

Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена.
19.Гнідунець Тетяні Францівні, вчителю біології ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Чагів

Оратівського району Вінницької області.
20.Драган  Ользі  Анатоліївні,  методисту  Національного  еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді.
21.Бездітній  Лідії  Григорівні,  вчителю  біології  та  хімії   НВК

“Загальноосвітня  школа  I-III ступенів  ліцей”  смт  Любашівка  Одеської
області.

22. Ходаковій Аллі Анатоліївні, вчителю географії, керівнику гуртка “Основи
екологічних знань” Дніпропетровської області.

23. Гаражиній Олені Семенівні, керівнику гуртків КЗ “Харківський обласний
Палац дитячої та юнацької творчості”.

24.Орлюк Світлані Миколаївні,  вчителю біології НВК: “ЗОШ І-ІІІ ступенів
№4 – ліцей”  м. Могилева-Подільського Вінницької області.

25.Ніколенко  Світлані  Вікторівні,  завідуючій  організаційно-масовим
відділом КЗ Сумської міської  ради  –  Сумський  міський  центр еколого-
натуралістичної творчості  учнівської  молоді.

26.Власюк  Інні  Миколаївні,  керівнику  гуртків  комунального  закладу
„Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради.

27.Куроченко  Ірині  Іванівні,  керівнику  Екологічного  центру  Рівненського
міського Палацу дітей та молоді.

28.Бундзяку Петру Васильовичу, вчителю біології  Городенківської  гімназії
імені  А.Крушельницького,  керівнику  гуртка  екології  Городенківської
СЮН Івано-Франківської області.

29.Шеремет  Світлані  Анатоліївні,  керівнику  гуртка  “Друзі  природи”
Районного  будинку  творчості  школяра  Глухівського  р-ну  Сумської
області.

30.Новіковій Марині Олегівні, учителю біології та основ екології Ліцею №38
ім. В. Молчанова м.Києва.

31.Валах  Ірині  Ігорівні,  керівнику  гуртка  КЗ  ЛОР  “Львівський  обласний
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді”.

32.Конельській  Ірині  Миколаївні,  вчителю,  практичному  психологу
Криворізької гімназії №49 Дніпропетровської області.

33.Бездітній Лідії Григорівні,  вчителю біології та хімії навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа I-III ступенів-гімназія» 
смт Любашівка Одеської області.

34. Орловській  Наталії  Адамівні,  вчителю  біології  Деражненської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рівненської області.

35.Кіндрат  Інні  Ростиславівні,  кандидату  педагогічних  наук,  вихователю-
методисту Рівненського НВК №1.



36.Фоміній  Олені  Леонідівні,  керівнику  гуртка,  методисту  Києво-
Святошинського РЦЕНТУМ.

37.Задвернюку Володимиру Володимировичу, старшому викладачу  кафедри
Теплотехніки та  енергозбереження ІЕЕ  НТУУ «КПІ».

38.Литвиненко Олені Вікторівні, керівнику секції фізики Роменської міської
Малої академії наук учнівської молоді.

39.Дадіані  Ірині  Володимирівні,  вчителю фізики КУ «Пологівський НВК»
Запорізької області.

40.Хорошун Вірі  Валентинівні,  керівнику гуртка,  методисту  Охтирського
міського  центру  позашкільної  освіти  –  Мала  академія  наук  учнівської
молоді Сумської області.

41.Іванюк Ніні Михайлівні, вчителю географії та біології Коднянської ЗОШ І
– ІІІ ступенів Житомирської області.

V. За високий рівень оцінювання наукових робіт Всеукраїнського конкурсу
винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного
напряму (для вікової категорії від 12 до 15 років включно) надати подяки
Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Міністерства освіти і науки України членам журі:

1. Костенко  Світлані  Олексіївні,  кандидату  біологічних  наук,  доценту
кафедри  генетики,  розведення  та  біотехнології  тварин  Національного
університету біоресурсів і природокористування України.

2. Литвиненко Тамарі Валентинівні, кандидату сільськогосподарських наук,
доценту  кафедри  генетики,  розведення  та  біотехнології  тварин
Національного університету біоресурсів і природокористування України.

3. Медведєвій  Тамарі  Василівні,  кандидату  біологічних  наук,  старшому
науковому  співробітнику  відділу  вірусології,  оздоровлення  та
розмноження плодових і ягідних культур.

4. Фрідріхсон  Надії  Михайлівні,  члену  журі  секії  «Ресурси
енергозбереження  та  науки  про  Землю»  Всеукраїнського  конкурсу
винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного
напряму.

5. Тряпіциній  Наталії  Василівні,  кандидату  сільськогосподарських  наук,
старшому науковому  співробітнику відділу вірусології,  оздоровлення та
розмноження плодових і ягідних культур.

6. Рибалко  Юлії  Володимирівні,  кандидату  педагогічних  наук,  доценту
кафедри екології агросфери та екологічного контролю, заступнику декана
факультету  захисту  рослин,  біотехнологій  та  екології  Національного
університету біоресурсів і природокористування України.

7. Строкаль Віті  Петрівні,  кандидату педагогічних наук,  доценту кафедри
екології агросфери та екологічного контролю Національного університету
біоресурсів і природокористування України.

8. Бондарь Валерії Іванівні, кандидату сільськогосподарських наук, доценту
кафедри  загальної  екології  та  безпеки  життєдіяльності  Національного



університету біоресурсів і природокористування України.
9. Перваку Ігорю Леонідовичу, кандидату медичних наук, доценту кафедри

“Оперативної  хірургії  та  топографічної  анатомії”  Національного
медичного університету ім. О.О. Богомольця.

VІ. За  сприяння  успішному  проведенню  Всеукраїнського  конкурсу
винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного
напряму (для вікової категорії від 12 до 15 років включно) надати подяку:

1. Глухівському  Леву  Йосиповичу,  доктору  технічних  наук,  професору,
першому заступнику директора  Державного підприємства «Український
інститут промислової власності».

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук,

професор                                                                   В. В. Вербицький


	4. Равлик Юлію Ігорівну та Загарука Михайла Богдановича, учнів 8 класу Городенківської гімназії імені А. Крушельницького Івано-Франківської області.

