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Про підсумки Всеукраїнського 
конкурсу «IntelЕко-Україна» -2015

З метою всебічної підтримки обдарованої молоді,  сприяння модернізації  змісту
науково-дослідної, пошукової, експериментальної та практичної діяльності учнівської
молоді,  впровадження  інноваційно-освітніх  методів  і  технологій  у  навчальних
закладах України, забезпечення інтеграції вітчизняної освіти і науки у європейський
та  світовий  простір,  Міністерство освіти  і  науки  України  спільно  з  Національним
еколого-натуралістичним  центром  учнівської  молоді  (НЕНЦ),  Київським
національним університетом імені Тараса Шевченка та дирекцією освітніх програм
Intel в Україні з 25 по 28 лютого 2015 року провели Всеукраїнський конкурс «Intel Еко
Україна» – національний етап Міжнародного конкурсу науково-технічної  творчості
школярів Intel ISEF 2015 (International Science and Engineering Fair).

У національному етапі взяли участь 154 молодих науковців, які представляли 142
дослідницьких проектів з семи тематичних категорій:

 екологія та охорона навколишнього середовища;
 біологія;
 науки про Землю: географія, геологія;
 науки про людину;
 хімічна та біологічна інженерія;
 хімія та біохімія;
 екологічна інженерія.

НАКАЗУЮ
І.  Нагородити  сертифікатами  учасників  Всеукраїнського  конкурсу  «Intel  Еко
Україна» (за підписом директора НЕНЦ, доктора педагогічних наук, професора
В.В.  Вербицького  та  директора  з  корпоративних  питань  корпорації  Intel  в
Україні та СНД Т.В. Нанаєвої) всіх учасників конкурсу. 

ІІ. Нагородити дипломом ІV ступеня учасників конкурсу «Intel Еко Україна» за
зайняте  четверте  місце  (за  підписом  директора  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  доктора  педагогічних  наук
Вербицького В.В.): 

1.  Ольховську  Арину  Владиславівну,  ученицю  9  класу  КЗ  "Маріупольський
технічний  ліцей"  Донецької  області.  Тема  роботи:  «Піроплазмоз  у  різнопорідних
домашніх собак Canis familiaris L. міста Маріуполя»;

2. Барбаренко Анастасію Володимирівну та Чичилову Марту Євгенівну, учениць 10
класу  Кловського  ліцею  №  77  м.  Києва.  Тема  командного  проекту:  «Розробка
універсального моноблоку для остеосинтезу»;

3. Стоцьку Валентину Ігорівну, ученицю 10 класу Житомирської загальноосвітньої
школи  I-III  ступенів  №  5.  Тема  проекту:  «Характеристика  модельних  популяцій
Erechtites  hieracifolia  (L.)  Raf.  ex  DC.  у  різних  типах  місцезростань  Житомирської
області»;



4.  Шульгу  Орину  Олегівну,  ученицю  11  класу  Олександрівської  середньої
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Дніпропетровської  області.  Тема  проекту:
«Угруповання балкової системи Чернечої»;

5.  Кретова  Владислава  Олеговича,  учня  11  класу  КЗО  "Фінансово-економічний
ліцей" м. Дніпропетровська. Тема проекту: «Спектр живлення ківсяка сірого опадом
листя різних деревних порід»;

6. Крівенка Андрія Станіславовича, учня 11 класу Одеської спеціалізованої школи
№  117.  Тема  проекту:  «Вплив  різних  стимуляторів  на  коренеутворення  при
вегетативному  розмноженні  хвойних  рослин  (на  прикладі  ялівця
скельного"Скайрокет")»;

7. Єршова Владислава Олеговича, учня 10 класу КЗ "Луцький навчально-виховний
комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 7-природничий ліцей Луцької міської
ради Волинської  області".  Тема проекту: «Біоекологічний моніторинг двостулкових
молюсків у водоймах міста Луцька»;

8. Мурдасова Євгенія Владиславовича, учня 10 класу Криворізького Центрально-
Міського  ліцею  Дніпропетровської  області.  Тема  проекту:  «Ліхеноіндикаційне
картування Гурівського лісництва»;

9. Радько Марину Олексіївну, ученицю 11 класу Черкаської спеціалізованої школи
I-III  ступенів № 3.  Тема проекту: «Поліморфізм популяції  зелених жаб (Pelophylax
complex) деяких водойм Середнього Подніпров'я»;

10. Кусяка Василя Андрійовича, учня 10 класу Житомирського обласного центру
науково-технічної  творчості  учнівської  молоді.  Тема  проекту:  «Адсорбційна
активність магніточутливих нанокомпозитів біологічного призначення»;

11. Ганопольського Антона Ігоровича, учня 10 класу НВК "Новопечерська школа"
м. Києва. Тема проекту: «Застосування плазмон-поляритронних спектрометрів серії
"Плазмон" для дослідження маркерів гемостазу»;

12. Грисюка Нікіту Сергійовича, учня 9 класу еколого-природничого ліцею № 116
міста  Києва.  Тема  проекту:  «Сучасна  гідрологічна  оцінка  стану  річки  Ірпінь  та  її
притоків р. Унава та р. Козка»;

13.  Дрюка  Данила  Олександровича,  учня  11  класу  Красноармійського  міського
ліцею  "Надія"  Донецької  області.  Тема  проекту:  «Порівняння  пробіотичних
властивостей кефіру та біокефіру; йогурту та біойогурту»;

14. Землянську Вікторію В’ячеславівну, ученицю 10 класу Харківського обласного
Палацу дитячої  та  юнацької творчості.  Тема проекту: «Вплив активності  α-амілази
клітин  букального  епітелію  на  частоту  захворюваності  гострими  респіраторними
захворюваннями»;

15. Жигіль Марію Сергіївну та Корягіну Анастасію Віталіївну, учениць 11 класу
Кременчуцької  спеціалізованої  школи І-ІІІ  ступенів №10 з поглибленим вивченням
англійської  мови  Полтавської  області.  Тема  командного  проекту:  «Соціальне
конструювання статі»;

16. Корзуна Іллю Михайловича, учня 10 класу КЗ "Маріупольська гімназія № 2"
Донецької області. Тема проекту: «Моє майбутнє»;

17. Русинова Володимира Ігоровича, учня 11 класу КЗО "Середня загальноосвітня
школа  №  43"  м.  Дніпропетровська.  Тема  проекту:  «Оцінка  морфометричних
характеристик  Opatrum  sabulosum  (Coleoptera,  Tenebrionidae)  при  індикації
екологічних умов середовища»;

18. Йову Олену Павлівну, ученицю 9 класу Київського природничо-наукового ліцею
№ 145. Тема проекту: «Використання люмінофору в якості засобу світло збереження»;

19.  Шевченко  Лілію  Володимирівну,  ученицю  10  класу  Екологічного  центру
Рівненського  міського  Палацу  дітей  та  молоді.  Тема  проекту:  «Оцінка  рівня
синантропізації  рослинності  заплавних  лук  малих  річок  Рівненської  області  (на
прикладі рр. Корчик, Стави та Стубелка)»;



20. Невінчану Аліну Юріївну та Турчиненко Валерію Володимирівну, учениць 10
класу Томаківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Томаківської районної
ради Дніпропетровської області. Тема командного проекту: «Локалізація та ліквідація
аварійних розливів нафтопродуктів з використанням опалого листя»;

21. Кір’яна Євгенія Павловича, учня 11 класу Черкаської спеціалізованої школи I-III
ступенів  №  3  Черкаської  міської  ради  Черкаської  області.  Тема  проекту:
«Термомодернізація будівлі Черкаської спеціалізованої школи № 3 як реальний шлях
зменшення карбонового сліду та споживання природного газу»;

22.  Маховську  Крістіну  Сергіївну,  ученицю  10  класу  КЗ  "Центр  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Дніпропетровського  району".  Тема
проекту:  «Флора  піщаного  степу  арени  Дніпра  в  межах  природного  заповідника
"Дніпровсько-Орільський"»;

23.  Лопошука  Богдана  Івановича,  учня  11  класу  КЗ  "Роменська  міська  Мала
академія  наук  учнівської  молоді"  Сумської  області.  Тема  проекту:  «Ідентифікація
видів Бернської конвенції на потенційному об'єкті Смарагдової мережі»;

24.  Федорову  Юлію  Михайлівну, ученицю  10  класу  Одеської  загальноосвітньої
школи № 5 Одеської міської ради Одеської області. Тема проекту: «Скринінг активних
антагоністів проти фітопатогенних бактерій»;

25.  Лівочку  Анастасію  Павлівну,  ученицю  9  класу  Львівського  технологічного
ліцею. Тема проекту: «Пристрій для маскування пічок в зоні АТО»;

26.  Самсонова  Дениса  Андрійовича,  учня  11  класу  НВК  "Олександрійський
колегіум - спеціалізована школа" Кіровоградської області. Тема проекту: «Автомобіль,
що  рухається,  використовуючи  енергію  навколишнього  середовища  шляхом
формування направленого потоку ентропії»;

27.  Кузьмінську  Аліну  Вікторівну,  ученицю  9  класу,  вихованку  гуртка  "Юний
науковець"  при  Житомирському  міському  науковому  центрі  технічної  творчості
учнівської  молоді  та  Трокоза  Володимира Валерійовича,  учня  10 класу, вихованця
гуртка "Юний науковець" при Житомирському міському науковому центрі технічної
творчості учнівської молоді. Тема командного проекту: «Зарядний пристрій на основі
сонячних елементів»;

28.  Обіхода  Владислава  В'ячеславовича,  учня  10  класу Житомирського міського
центру  науково-технічної  творчості  учнівської  молоді.  Тема  проекту:
«Енергозберігаюча насадка для каструль»;

29.  Мацюк  Надію  Юріївну,  ученицю  9  класу  Житомирського  міського  центру
науково-технічної  творчості  учнівської  молоді.  Тема  проекту:  «Вторинне
використання соляних шахт»;

30.  Пащенко  Єлизавету  Олегівну,  ученицю  11  класу  ліцею  інформаційних
технологій м. Олександрія Кіровоградської області. Тема проекту: «Розробка системи
водопостачання з використанням біокерамічних матеріалів»;

31. Жилюка Сергія Сергійовича та Вавринчука Вадима Сергійовича, учнів 11 класу
Хмельницького  спеціалізованого  ліцею-інтернату  поглибленої  підготовки  в  галузі
науки.  Тема  командного  проекту:  «Утворення  тонких  напівпровідникових  плівок
сульфідів електрохімічним відновленням сульфуру».

ІІІ. Нагородити дипломом ІІІ ступеня учасників конкурсу «Intel Еко Україна» за
зайняте  третє  місце  (за  підписом  директора  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  доктора  педагогічних  наук
Вербицького В.В.): 

1.  Януль  Ірину  Володимирівну, ученицю 11 класу Цуманської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Волинської  області.  Тема  проекту:  «Вплив  екскреторних
фітонцидів  різних  видів  кімнатних  рослин  на  життєдіяльність  і  активність
мікроорганізмів»;



икомплекс  №  57  "загальноосвітній  навчальний  заклад  І  ступеня  -  гімназія"  м.
Дніпропетровська. Тема проекту: «Вплив наночастинок срібла на фізіолого-біохімічні
процеси у злакових культур на ранньому етапі онтогенезу»;

3.  Гаражину  Анну  Валеріївну,  ученицю  11  класу  Харківського  коледжу  КЗ
«Харківська  гуманітарно-педагогічна  академія»,  Feldman  Ecopark.  Тема  проекту:
«Гуманна  дресура  –  як  спосіб  збагачення  середовища  існування  тварин  в  умовах
неволі»;

4. Костенко Діану Ігорівну, ученицю 10 класу гімназії «Троєщина» м. Києва. Тема
проекту: «Деякі особливості гніздової біології крячка чорного»;

5.  Костенко  Олену  Андріївну,  ученицю  11  класу  Дитячого  естетико-
натуралістичного  центру  «Камелія»  м.  Бровари  Київської  області.  Тема  проекту:
«Розробка методики вилучення срібла з відходів органічного синтезу»;

6. Підпенька Назара Ігоровича, учня 11 класу Дрогобицької СЗШ № 10 Львівської
області. Тема проекту: «Окиснення гетероциклічних сполук пероксикислотами»;

7.  Воробей  Анастасію  Василівну,  ученицю  10  класу  КЗ  "Луцький  навчально-
виховний комплекс "Гімназія  № 14 імені  Василя Сухомлинського"  Луцької  міської
ради Волинської області". Тема проекту: «Оцінка ефективності природно-заповідної
мережі Волинської області»;

8.  Горбовець  Софію-Соломію  Владиславівну,  ученицю  11  класу  Українського
медичного ліцею Національного медичного університету імені  О.О.  Богомольця м.
Києва.  Тема  проекту:  «Сучасні  методи  лікування  тромбофлебіту  поверхневих  вен
нижніх кінцівок у пацієнтів з варикозною хворобою вен нижніх кінцівок»;

9.  Столяренка  Вахідулла  Наімуллайовича,  учня  11  класу  Одеського  навчально-
виховного комплексу № 49. Тема проекту: «Використання рефлюкс-анкети з метою
контролю  патологічного  гастроезофагіального  рефлюкса  у  дітей  віком  до  одного
року»;

10. Скрябіну Анну Олександрівну, ученицю 10 класу Кремінської ЗОШ І-ІІІ ст. №2
Луганської області. Тема проекту: «Особливості кровопостачання серця»; 

11. Подибайло Мирославу Андріївну, ученицю 10 класу Львівського технологічного
ліцею. Тема проекту: «Мінімізація впливу синтетичних миючих засобів на екологію»;

12.  Мисюру  Наталю  Олександрівну  та  Ждан  Юлію  Олександрівну, учениць  10
класу Кисличуватської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Томаківської районної
ради Дніпропетровської області. Тема командного проекту: «Інноваційний вуглецевий
сорбент для очищення стічних вод від нафтопродуктів»;

13.  Стоцьку  Ольгу  Ігорівну,  ученицю  10  класу  Житомирської  загальноосвітня
школа  I-III  ступенів  №  5.  Тема  проекту:  «Поширення  та  еколого-ценотичні
особливості Typha laxmannii lepech. У Житомирській області»;

14.  Лаврів  Олену  Ігорівну, ученицю 10  класу  Городенківської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  № 1  Івано-Франківської  області.  Тема  проекту:  «Особливості
екології совоподібних птахів на території Північного Покуття»;

15. Кордупеля Назарія Романовича, учня 11 класу Навчально-виховного комплексу
імені  Василя  Симоненка  м.  Львова.  Тема  проекту:  «Роль  сульфатвідновлювальних
бактерій у детоксикації водного середовища від ароматичних сполук та сульфату»;

16. Полюгу Романа Любомировича, учня 9 класу Львівського технологічного ліцею.
Тема проекту: «Автономний сигналізатор для зони АТО»;

17. Котюка Володимира Ростиславовича, учня 9 класу Львівського технологічного
ліцею. Тема проекту: «Постановник інфрачервоних завад для ворожих спостерігачів в
зоні АТО»;

18.  Кармазіну  Карину  В’ячеславівну,  ученицю  11  класу  КЗО  "Фінансово-
економічний  ліцей"  м.  Дніпропетровська.  Тема  проекту:  «Дослідження  шлако-
вугільного сорбенту для очистки стічних вод металургійних підприємств»;



19. Литовченка  Михайла  Михайловича,  учня  11 класу  КНЗ "Хіміко-екологічний
ліцей" м. Дніпропетровська. Тема проекту: «Автономна опріснювальна установка, що
працює завдяки енергії хвиль (2 рік)»;

20. Кирилову Дарину Віталіївну та Щербину Дмитра Вікторовича, учнів 10 класу
КНЗ  "Хіміко-екологічний  ліцей"  м.  Дніпропетровська.  Тема  командного  проекту:
«Триполіфосфатне покриття на сталі, модифіковане різними добавками»;

ІV. Нагородити дипломом  II ступеня учасників конкурсу «IntelЕко-Україна» за
зайняте  друге  місце  (за  підписом  директора  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  доктора  педагогічних  наук
Вербицького В.В.): 

1.  Гамаюн Тетяну  Романівну, ученицю 11 класу КЗ  "Маріупольський  технічний
ліцей" Донецької області. Тема проекту: «Персоніфікація трофічної поведінки Rattus
norvegicus Berk. в умовах лабораторного стресу»;

2. Пономаренко Вікторію Олександрівну, ученицю 11 класу КЗ "Маріупольський
технічний  ліцей"  Донецької  області.  Тема  проекту:  «Форми  антагонізму  Ambrosia
artemisiifolia L. в урбофітоценозах Північного Приазов'я»;

3.  Погорєлова  Клима  Костянтиновича,  учня  9  класу  Дніпропетровського  ліцею
інформаційних технологій при ДНУ ім. О.Гончара, та Коваленко Ксенію Вадимівну,
ученицю  8  класу  КНЗ  "Хіміко-екологічний  ліцей"  м.  Дніпропетровська.  Тема
командного проекту: «Механохімічний твердофазний синтез гидроксиду нікелю»;

4. Пирогову Валерію В’ячеславівну, ученицю 11 класу Одеської гімназії № 9. Тема
проекту:  «Розробка  нових  неопіоїдних  (ненаркотичних)  анальгетичних  та
анксіолітичних засобів на основі похідних 1,4-бенздіазепінів»;

5.  Ванюрську  Вікторію  Юріївну,  ученицю  11  класу  Рокинівського  навчально-
виховного комплексу "Агро - екологічний ліцей" Волинської області. Тема проекту:
«Вплив Луцького полігону  твердих  побутових  відходів  (ТПВ)  на  стан  ландшафтів
прилеглих територій»;

6.  Соловея  Владислава  Олександровича,  учня  10  класу  гімназії  "Академія"  м.
Києва. Тема проекту: «Функціональна активність гранулоцитарної ланки гемопоезу
лінійних  мишей  при  комбінованій  дії  важких  металів  та  іонізуючого
випромінювання»;

7. Прогонова Сергія Олександровича, учня 11 класу Українського медичного ліцею
Національного  медичного  університету  імені  О.О.  Богомольця  м.  Києва.  Тема
проекту:  «Вплив  температури  на  культуральні  та  деякі  фізіологічні  властивості
мікроорганізмів»;

8. Шаповалову Марію Валентинівну, ученицю 11 класу Природничо-математичного
ліцею "Елітар" м. Рівне. Тема проекту: «Енергоефективна стіна будівлі»;

9. Пугач Валентину Анатоліївну, ученицю 11 класу Миргородської райСЮН при
Великосорочинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Полтавської області. Тема
проекту: «Вивчення стану популяцій первоцвітів з метою їх збереження у природних
угрупуваннях околиць села Великі Сорочинці»;

10.  Лук'янову  Вікторію  Олександрівну,  ученицю  11  класу  Екологічного  центру
Рівненського міського Палацу дітей та  молоді.  Тема проекту: «Хорологія та  оцінка
життєвого  стану  вікових  дубів  (Quercus  robur  L.)  у  складі  лісових  природних
насаджень на території Рівненської області»;

11. Лагоцьку Анастасію Романівну, ученицю 10 класу Львівського технологічного
ліцею. Тема проекту: «Мікродемпфування фасадів для збільшення їх міжремонтного
ресурсу»;

12.  Кругляка  Самуіла  Олександровича,  учня  10  класу  ліцею  інформаційних
технологій  м.  Олександрія  Кіровоградської  області.  Тема  проекту:  «Отримання
електроенергії з атмосфери»;



13. Юськів Христину Тарасівну, ученицю 11 класу НВК "Школа І ступеня - гімназія
"Гроно"  м.  Львова.  Тема  проекту:  «Підвищення  рівня  синтезу  тейкопланіну  в  A.
teichomyceticus  за  допомогою  маніпуляцій  із  генами,  що  кодують  ферменти
шикіматного шляху»;

V.  Нагородити дипломом  I ступеня  учасників  конкурсу «IntelЕко-Україна»  за
зайняте  перше  місце  (за  підписом  директора  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  доктора  педагогічних  наук
Вербицького В.В.): 

1. Трохимчука Романа Руслановича, учня 11 класу Краматорської загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  №  30  Донецької  області.  Тема  проекту:  «Молюски  великих
водосховищ басейну річки Сіверський Донець (Східна Україна)»;

2. Паркулаба Михайла Володимировича, учня 11 класу Харківської спеціалізованої
школи І-ІІІ  ступенів № 17.  Тема проекту: «Нові  флуоресцентні  зонди на основі  8-
гідроксіхіноліну»;

3. Лук'янову Олену Олександрівну, ученицю 11 класу Одеської загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  № 82.  Тема проекту:  «Комплексна  оцінка джерел живлення  і
причин  обміління  Куяльницького  лиману  з  використанням  технологій  3-D
моделювання та математичної статистики».

4. Гордієнка Володимира Володимировича, учня 11 класу ліцею "Голосіївський" №
241 м. Києва. Тема проекту: «Характеристика мезенхімальних стовбурових клітин до
та після кріоконсервування».

5. Дехтяренка Георгія Анатолійовича, учня 11 класу, вихованця Київського Палацу
дітей та юнацтва. Тема проекту: «Вплив інокуляції Bradyrhizobium Japonicum УКМ В-
6035 на рослини сої в польових умовах»;

6.  Ібрагімову  Ламіййа  Ібрагім  кизи,  ученицю  11  класу  Одеського  навчально-
виховного  комплексу  №  84  "Спеціалізована  школа  І-ІІІ  ступенів  з  поглибленим
вивченням іноземних мов -  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів"  Одеської  міської
ради Одеської області. Тема проекту: «Хіміко-біологічний аналіз техногенних відходів
вугільної промисловості»;

7. Блюма Ростислава Ярославовича, учня 10 класу, вихованця Київського Палацу
дітей  та  юнацтва.  Тема  проекту:  «Жирнокислотний  аналіз  олії  рижію  посівного,
редьки олійної та тифону як сировини для промислового отримання біодизелю»;

8. Боровикову Катерину Сергіївну, ученицю 11 класу, вихованку Київського Палацу
дітей  та  юнацтва.  Тема  проекту:  «Визначення  вмісту  хлорофілу  в  листках
транспластомних рослин тютюну, які  експресують  репортерний  ген  під  контролем
різних промоторів».

VІ. Відповідно до Міжнародного Положення про конкурс Intel ISEF та рішення
наукового  журі  конкурсу  «IntelЕко-Україна  2015»  нагородити  дипломом  від
Товариства  біології  In  Vitro  (експериментальні  лабораторні  дослідження)  за
найкращу роботу з експериментальних біологічних досліджень:

Пономаренко Вікторію Олександрівну, ученицю 11 класу КЗ "Маріупольський
технічний ліцей". Тема проекту: "Форми антагонізму Ambrosia artemisiifolia L. в
урбофітоценозах Північного Приазов'я".

VІI. Відповідно до Міжнародного Положення про конкурс Intel ISEF та рішення
наукового журі конкурсу «IntelЕко-Україна 2015» нагородити дипломом Сталого
Розвитку  від  корпорації  Ріко  за  видатну  роботу, у  якій  найкраще  висвітлені
питання проблеми відповідальності за довкілля і сталого розвитку:

командний  проект:  Невінчана  Аліна  Юріївна,  учениця  10  класу Томаківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1; Турчиненко Валерія Володимирівна,



учениця 10 класу Томаківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1."Ло-
калізація  та  ліквідація  аварійних  розливів  нафтопродуктів  з  використанням
опалого листя". 

VIII. Відповідно до Міжнародного Положення про конкурс Intel ISEF та рішення
наукового  журі  конкурсу  «IntelЕко-Україна  2015»  нагородити  дипломом  від
Асоціації жінок-дослідниць Землі за найкращу роботу у галузі наук про Землю:

Воробей  Анастасію  Василівну, ученицю  10  класу  КЗ  "Луцький  навчально-
виховний  комплекс  "Гімназія  №14  імені  Василя  Сухомлинського"  Луцької
міської  ради Волинської  області".  Тема проекту:  "Оцінка ефективності  при-
родно-заповідної мережі волинської області".

ІХ. Відповідно до Міжнародного Положення про конкурс Intel ISEF та рішення
наукового  журі  конкурсу  «IntelЕко-Україна  2015»  нагородити  дипломом  від
Американського  метеорологічного  товариства  за  найкращу  роботу  у  галузі
метеорології:

Лук'янову Олену Олександрівну, ученицю 11 класу Одеської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №82.Тема проекту: "Комплексна оцінка джерел живлення і
причин  обміління  Куяльницького  лиману  з  використанням  технологій  3-D
моделювання та математичної статистики". 

Х. Відповідно до Міжнародного Положення про конкурс Intel ISEF та рішення
наукового  журі  конкурсу  «IntelЕко-Україна  2015»  нагородити  дипломом  від
Фундації  матеріалознавства  ASM  за  найкращу  презентацію  у  галузі
матеріалознавства або використання матеріалознавчих концепцій:

Лагоцьку Анастасію Романівну, ученицю 10 класу Львівського технологічно-
го ліцею. Тема проекту: "Мікродемпфування фасадів для збільшення їх між-
ремонтного ресурсу".

ХІ. Відповідно до Міжнародного Положення про конкурс Intel ISEF та рішення
наукового  журі  конкурсу  «IntelЕко-Україна  2015»  нагородити  дипломом  від
Американської  психологічної  асоціації  за  найкращу  презентацію  у  галузі
психології та споріднених наук:

Жигіль  Марію  та  Корягіну  Анастасію,  учениць  11  класу,  Кременчуцької
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №10 з поглибленим вивченням англійської
мови  Полтавської  області.  Тема  командного  проекту:  «Соціальне
конструювання статі».

ХІІ. Відповідно до Міжнародного Положення про конкурс Intel ISEF та рішення
наукового  журі  конкурсу  «IntelЕко-Україна  2015»  нагородити  дипломом  від
Йєльської науково-технічної асоціації: 

Юськів  Христину  Тарасівну,  ученицю  11  класу  НВК  "Школа  І  ступеня  -
гімназія "Гроно".  Тема проекту: "Підвищення рівня синтезу тейкопланіну в A.
teichomyceticus за  допомогою  маніпуляцій  із  генами,  що  кодують  ферменти
шикіматного шляху". 

ХІІІ. Надати лист Подяки від Національного еколого-натуралістичного центру
Міністерства  освіти  і  науки  України  (за  підписом  директора  НЕНЦ,  доктора
педагогічних  наук  В.В.Вербицького)  науковим  керівникам,  які  забезпечили
успішний науково-педагогічний супровід учнівських досліджень, що відзначені
дипломами конкурсу: 

1. Пономарчуку  В'ячеславу  Вадимовичу,  вчителю-методисту  спеціалісту  вищої
категорії, вчителю біології КЗ "Маріупольський технічний ліцей";

2. Кісельову Ігорю Георгієву, керівнику школи практичного остеосинтезу "БИОН";
3. Ковальову  Сергію  Олександровичу,  викладачу-методисту,  керівнику  гуртка

Центру дитячої та юнацької творчості м. Алушта, Крим;



4. Сищук  Юлії  Іванівні,  спеціалісту  І  категорії,  вчителю  хімії  Цуманської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Волинської області;

5. Орлову  Олександру  Олександровичу,  кандидату  біологічних  наук,  старшому
науковому  співробітнику,  завідувачу  лабораторії  Поліського  філіалу
УкрНДІЛГА;

6. Ходаковій  Аллі  Анатоліївні,  спеціалісту  вищої  категорії,  вчителю  географії
Олександрівської  середньої  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Дніпропетровської області;

7. Манюку  Вадиму  Володимировичу,  кандидату  біологічних  наук,  доценту
кафедри фізичної та  економічної  географії  Дніпропетровського національного
університету ім. О. Гончара;

8. Бригадиренку  Віктору  Васильовичу,  кандидату  біологічних  наук,  викладачу-
методисту, спеціалісту  вищої  категорії,  доценту  кафедри  зоології  та  екології
Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара;

9. Хромих Ніні Олександрівні, кандидату біологічних наук, старшому науковому
співробітнику  науково-дослідного  інституту  біології  Дніпропетровського
національного університету імені Олеся Гончара;

10. Немерцалову  Володимиру  Володимировичу,  кандидату  біологічних  наук,
спеціалісту вищої категорії, доценту кафедри ботаніки Одеського національного
університету імені І.І. Мечнікова»;

11. Ігнатієві  Людмилі  Константинівні,  старшому  учителю,  вчителю  біології
Одеської спеціалізованої школи № 117;

12. Лотоцькому  Олегу  Володимировичу,  вчителю-методисту,  спеціалісту  вищої
категорії, вчителю біології, екології, заступнику директора з НВР КЗ "Луцький
навчально-виховний  комплекс  загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  №  7-
природничий ліцей Луцької міської ради Волинської області";

13. Гаражиній Олені Семенівні, спеціалісту вищої категорії, співробітнику Feldman
Ecopark;

14. Бондаренко Наталії  Олегівні,  вчителю-методисту, спеціалісту вищої  категорії,
вчителю хімії і біології Криворізького Центрально-Міського ліцею;

15. Довгаль  Людмилі  Володимирівні,  вчителю-методисту,  спеціалісту  вищої
категорії, вчителю біології та екології Черкаської спеціалізованої школи №3;

16. Гаврилюку  Максиму  Никандровичу,  кандидату  біологічних  наук,  доценту,
викладачу кафедри екології та агробіології ННІ природничих наук Черкаського
національного університету імені Богдана Хмельницького;

17. Пісарєву  Сергію  Миколайовичу,  завідувачу  відділу  екології  Краматорського
Центру позашкільної роботи Донецької області;

18. Горбику  Петру  Петровичу,  доктору  фізико-математичних  наук,  професору,
завідувачу відділом наноматеріалів Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН
України;

19. Макогоненку  Євгенію  Митрофановичу,  доктору  біологічних  наук,  старшому
науковому співробітнику, головному науковому співробітнику відділу структури
та функції білка Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України;

20. Розум  Людмилі  Миколаївні,  керівнику  гуртків  Дитячого  естетико-
натуралістичного центру «Камелія» м. Бровари Київської області;

21. Дудці Володимиру Степановичу, кандидату хімічних наук,  доценту  Львівського
національного університету імені І. Франка;

22. Коваленку  Вадиму  Леонідовичу,  кандидату  технічних  наук,  Заслуженому
працівнику освіти України, доценту кафедри загальної хімічної технології ДВНЗ
"Український державний хіміко-технологічний університет";



23. Котку  Валерію  Анатолійовичу,  кандидату  технічних  наук,  доценту  кафедри
загальної  хімічної  технології  ДВНЗ  "Український  державний  хіміко-
технологічний університет";

24. Павловському  Віктору  Івановичу,  кандидату  хімічних  наук,  заступнику
завідувача  відділу  Медичної  хімії  Фізизико-хімічного  інституту  ім.  О.В.
Богатського НАН України;

25. Вороненку  Євгену  Валерійовичу, студенту хімічного факультету ОНУ ім.  І.І.
Мечникова;

26. Ілляшенку  Родіону  Юрійовичу,  старшому  викладачу, співробітнику  кафедри
органічної хімії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

27. Грисюку Сергію Михайловичу, кандидату сільськогосподарських наук, доценту
кафедри радіобіології та радіоекології НУБіП України;

28. Наумук Оксані Станіславівні,  вчителю-методисту, спеціалісту вищої категорії,
вчителю еколого-природничого ліцею № 116 міста Києва;

29. Павловській  Тетяні  Сергіївні,  кандидату  географічних  наук,  викладачу-
методисту,  спеціалісту  вищої  категорії,  доценту  кафедри  географії
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;

30. Судимі В’ячеславу Павловичу, вчителю-методисту, спеціалісту вищої категорії,
вчителю  географії  Рокинівського  навчально-виховного  комплексу  "Агро  -
екологічний ліцей" Волинської області;

31. Жданову  Дмитру  Костянтиновичу,  викладачу-методисту,  керівнику  гуртка,
методисту Одеського центру дитячої та юнацької творчості "Еврика";

32. Беліменко  Галині  Володимирівні,  вчителю  хімії  Одеської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 82;

33. Федоренко Валентині Федорівні, старшому учителю, спеціалісту вищої категорії
вчителю хімії та біології Красноармійського міського ліцею "Надія" Донецької
області;

34. Ашурову  Ельдару  Магіровичу,  спеціалісту,  біологу-імунологу  ДУ  "Інститут
проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України";

35. Живолуп  Ларисі  Валентинівні,  викладачу-методисту,  спеціалісту  вищої
категорії, вчителю Кременчуцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 10 з
поглибленим вивченням англійської мови Полтавської області;

36. Москвіній  Наталії  Олексіївні,  спеціалісту  вищої  категорії,  практичному
психологу КЗ "Маріупольська гімназія № 2", ст. викладачу кафедри психології і
соціальних наук Маріупольської філії МАУП;

37. Скицюку Андрію Сергійовичу, кандидату  медичних  наук,  асистенту кафедри
інфекційних  хвороб  Національного  медичного  університету  імені  О.О.
Богомольця;

38. Прокоф’євій Тетяні Федорівні, вчителю біології Одеського навчально-виховного
комплексу № 49;

39. Трухальській  Вікторії  Вікторівні,  асистенту  кафедри  пропедевтики  педіатрії
Одеського національного медичного університету;

40. Білько  Надії  Михайлівні,  доктору  медичних  наук,  професору,  старшому
викладачу,  спеціалісту  вищої  категорії,  завідувачу  кафедри  лабораторної
діагностики  біологічних  систем  Національного  Університету  "Києво-
Могилянська академія";

41. Лут Раїсі Іванівні, вчителю-методисту, вчителю ліцею "Голосіївський" № 241 м.
Києва;

42. Бригадиренку  Віктору  Васильовичу,  кандидату  біологічних  наук,  доценту,
викладачу-методисту, спеціалісту вищої категорії, доценту кафедри зоології та
екології Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара;



43. Колдуну  Віктору  Петровичу,  керівнику  науково-дослідної  лабораторії
Львівського технологічного ліцею;

44. Адамчук-Чалій Надії Іванівні,  доктору біологічних наук,  старшому науковому
співробітнику,  працівнику  Інституту  ботаніки  імені  М.  Г.  Холодного
Національної академії наук України;

45. Назаренку  Володимиру  Івановичу,  доктору  біологічних  наук,  професору,
старшому  учителю,  спеціалісту  вищої  категорії,  провідному  науковому
співробітнику Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України;

46. Ковтун Олені Миколаївні, доценту кафедри хімії Національного педагогічного
університету ім. М.П.Драгоманова;

47. Махоткіній Наталії Станіславівні, вчителю-методисту, вчителю хімії Київського
природничо-наукового ліцею № 145;

48. Куроченко Ірині  Іванівні,  вчителю-методисту, керівнику  гуртків  Екологічного
центру Рівненського міського Палацу дітей та молоді;

49. Карпюку  Анатолію  Андрійовичу,  доценту  кафедри  гідроенергетики,
теплоенергетики  та  гідравлічних  машин Національного університету водного
господарства та природокористування;

50. Шарабурі  Анатолію  Остаповичу,  вчителю-методисту,  вчителю  фізики
Природничо-математичного ліцею "Елітар" м. Рівне;

51. Сороці  Максиму  Леонідовичу,  старшому  науковому  співробітнику  ГНДЛ
"Охорона  навколишнього  середовища  на  залізничному  транспорті"
Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені
академіка В. Лазаряна;

52. Вовкобрун  Ліні  Миколаївні,  вчителю-методисту,  спеціалісту  вищої  категорії,
вчителю біології  Томаківської  загальноосвітньої  школи  І  –  ІІІ  ступенів  №  1
Томаківської районної ради Дніпропетровської області;

53. Мисюрі  Ользі  Петрівні,  старшому  учителю,  спеціалісту  вищої  категорії,
вчителю Кисличуватської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  Томаківської
районної ради Дніпропетровської області;

54. Ганжі  Дмитру Сергійовичу, науковому співробітнику природного заповідника
"Дніпровсько-Орільський";

55. Сидоренко Ользі  Миколаївні,  вчителю-методисту, спеціалісту вищої категорії,
вчителю  біології  КЗ  Партизанська  СЗШ  І-ІІІ  ступенів  Дніпропетровського
району;

56. Литовці  Володимиру  Вікторовичу,  вчителю-методисту,  спеціалісту  вищої
категорії, вчителю КЗ "Роменська міська Мала академія наук учнівської молоді";

57. Бундзяку Петру Васильовичу, вчителю-методисту, спеціалісту вищої категорії,
вчителю  Городенківської  гімназії  ім.  Антона  Крушельницького  Івано-
Франківської області;

58. Іщенко  Наталії  Василівні,  вчителю-методисту,  спеціалісту  вищої  категорії,
керівнику  гуртка  юних  натуралістів  Миргородської  райСЮН  при
Великосорочинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Полтавської області;

59. Дердійчук  Людмилі  Миколаївні,  спеціалісту  ІІ  категорії,  вчителю  біології
Одеської загальноосвітньої школи № 5 Одеської міської ради Одеської області;

60. Сергєєвій  Жанні  Юріївні,  кандидату  біологічних  наук,  спеціалісту  вищої
категорії, доценту кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології Одеського
Національного університету ім. І. І. Мечникова;

61. Ковтун  Тетяні  Петрівні,  вчителю-методисту,  спеціалісту  вищої  категорії,
вчителю  біології  Одеського  навчально-виховного  комплексу  №  84
"Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов -
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Одеської міської ради Одеської області;



62. Перетятку Тарасу Богдановичу, кандидату біологічних наук,  доценту кафедри
мікробіології Львівського національного університету імені Івана Франка;

63. Драпаку  Володимиру  Олексійовичу,  завідувачу  лабораторії  фотопружності
Львівського національного університету імені Івана Франка;

64. Сулимі  Георгію  Теодоровичу, доктору  фізико-математичних  наук,  професору,
завідувачу  кафедри  механіки  Львівського  національного  університету  імені
Івана Франка;

65. Крайняк  Олені  Василівні,  вчителю-методисту,  спеціалісту  вищої  категорії,
керівнику  гуртка  КЗ  позашкільної  освіти  "Станція  юних  натуралістів"
Дніпропетровської міської ради;

66. Камінському  Сергію  Анатолійовичу,  директору  департаменту  інноваційних
впроваджень ТОВ "ПромКонверсія";

67. Атамасю Артему Івановичу, кандидату технічних наук, науковому консультанту
Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді;

68. Шубіну Анатолію Григоровичу, спеціалісту  вищої  категорії,  керівнику гуртка
"Юний науковець"  при Житомирському міському науковому центрі  технічної
творчості учнівської молоді;

69. Литовченку Юрію Кириловичу, кандидату технічних наук,  доценту  кафедри
теплотехніки  та  автоматизації  металургійних  процесів  Дніпропетровської
металургійної академії;

70. Стремецькому Олександру Івановичу, старшому викладачу,  співробітнику
кафедри хімічної технології Хмельницького національного університету; 

71. Ющуку  Олександру  Сергійовичу,  старшому  вчителю,  аспіранту  кафедри
генетики та  біотехнологій біологічного факультету Львівського національного
університету імені Івана Франка;

72. Герасименко  Ірині  Михайлівні,  кандидату  біологічних  наук,  науковому
співробітнику Інституту клітинної біології та генної інженерії НАН України.

Директор НЕНЦ,
директор конкурсу в Україні,
доктор педагогічних наук,
професор  В. В. Вербицький
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