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

НАКАЗ
м. Київ

«17» травня 2017 р. № 45

Про підсумки фінального етапу
ХІІ Всеукраїнського конкурсу
дослідницько-експериментальних
робіт з природознавства «Юний дослідник»

Згідно з Планом проведення масових заходів на 2017 рік, листом Міністерства
освіти і науки України № 3-264 від 10.04.2017 року  16 - 18 травня 2017 року на
базі Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді відбувся
фінальний етап ХІІ Всеукраїнського конкурсу дослідницько-експериментальних
робіт з природознавства “Юний дослідник” для учнів 9-11 років.

104 представники з 23 областей України захищали свої дослідницько-
експериментальні роботи в секціях: “Я і природа”, “Рослини навколо нас”, 
“Тваринний світ”, “Охорона здоров'я”, “ Народознавство, краєзнавство”. 
Відповідно до рішення журі,

І. Нагороджуються грамотами Національного еколого-натуралістичного 
центру учасники конкурсу, що посіли І місце:

Секція «Народознавство, краєзнавство»
1. Мариніна  Іванна  ,  учениця  5  класу  Тріскинської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.

Сарненського р-ну  Рівненської  області,  з  роботою «Колисала  мене  мати»(92
бал.). 

2. Кузан Вероніка, учениця 4 класу Криворізької ЗОШ І-ІІІ ст. № 27
Дніпропетровської області, з роботою “Скриня — добробуту берегиня”(96 бал.).

Секція «Охорона здоров’я»
1. Гулаков  Радіон,  вихованець  гуртка  «Валеологія»  Донецького

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської  молоді,  учень  6  класу
ЗОШ № 25 з  профільним навчанням Краматорської  міської  ради,  з  роботою
«Деякі аспекти тактичної медицини в Україні»(100 бал.).

Секція «Рослини навколо нас»
1. Огородник  Микола,  учень  6  класу  Снятинської  ЗОШ № 2  Івано-

Франківської  області,  з  роботою  “Підбір  перспективних  сортів  помідорів  в
умовах посухостійкого спекотного літа”(100 бал.).

2. Володько Анастасія,  учениця 4 класу Сарненської  спеціалізованої
школи І ст. № 5 Рівненської області, з роботою “Південно-Америкаська окраса
родини Пасльонових та особливості її розмноження”(100 бал.).

Секція «Тваринний світ»
1. Морозова  Варвара,  учениця  5  класу  Краматорської  ЗОШ  І-ІІІ

ступенів № 2,  вихованка  центру  позашкільної  роботи м.  Краматорська



Донецької області, з роботою «Біотопічний розподіл павука Argiope bruennichi
на півночі Донецької області»(100 бал.).

2. Попик  Владислав,  учень  4  класу  Рукшинської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.
Хотинського  р-ну  Чернівецької  області,  з  роботою  “Вивчення  та  охорона
іхтіофауни річки Дністер на території НПП “Хотинський”(100 бал.).

Секція «Я і природа»
1. Лавро Вікторія, вихованка еколого-натуралістичного гуртка “Друзі

природи”  Василівської  ЗОШ  І-ІІ  ст.  Снігурівської  райради  Миколаївської
області,  з  роботою   “Дослідження  еколого-морфологічних  рослин  флори
балково-яружних комплексів Снігурівщини”(100 бал.).

2. Д'якон Денис, учень 3 класу Підгірненського НВК “Загальноосвітня
школа І-ІІІ ст. - дошкільний навчальний заклад” Тарутинського р-ну Одеської
області, з роботою Друге життя паперу”(100 бал.).

3.
ІІ. Нагороджуються грамотами Національного еколого-натуралістичного 
центру учасники конкурсу, що посіли ІІ місце: 

Секція «Народознавство, краєзнавство»
1. Зварунчик Аріна, учениця 5 класу Білоцерківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 5

Білоцерківської  міської  ради  Київської  області,  з  роботою  “Тварини  в
українському дитячому фольклорі”(88 бал.).

2. Блажкун  Лілія,  учениця  3  класу  КЗ  “Харківський  санаторний
навчально-виховний  комплекс  №  13”  Харківської  обласної  ради,  з  роботою
“Писанка-крихітний  витвір  народного  мистецтва.  Слобожанська  писанка”(82
бал.).

3. Лизан Юлія, учениця 6 класу Комарнівської ЗОШ І-ІІІ ст. Львівської
області, з роботою “Цікавий світ наших імен”(83 бал.).

4. Глодаренко Йосип,  учень  4  класу  КЗ  “Трапівська  ЗОШ  І-ІІІ  ст.”
Татарбунарського  р-ну  Одеської  області,  з  роботою  “Хліб  у  традиціях  та
обрядах  сіл  Трапівка  та  Зарічне  Татарбунарського  р-ну  Одеської  області(88
бал.).

Секція «Охорона здоров’я»
1. Рябков  Антон,  вихованець  гуртка  «Друзі  природи»  Костопільського

будинку  школярів  та  юнацтва  Костопільської  райради  Рівненської  області,  з
роботою  «Визначення фальсифікації меду в домашніх умовах»(94 бал.).

2. Осіпов  Дмитро,   учень  5  класу  Прилуцької  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №  10
Прилуцької  міської  ради   Чернігівської  області,  з  роботою  “Вивчення
лікувальних  й  імуностимулюючих  властивостей  калини  звичайної  та  її
поширення у мікрорайоні Плискунівський м. Прилуки”(95 бал.).

3. Шурукіна  Руслана,  вихованка  гуртка  “Оздоровча  гімнастика”  КЗ
Сумської  міської  ради  —  Сумський  міський  центр  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді, з роботою “Профілактика порушень зору методами
оздоровчої гімнастики”(96 бал.).

4. Гуцул Іван, учень 4 класу середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с.
Іванівці Кельменецького р-ну Чернівецької області,  з роботою “Біотестування



насіння  крес-салату  “Звичайний  крес”  у  дослідженні  впливу  фосфатних  та
безфосфатних моючих засобів на організм людини”(96 бал.).

Секція «Рослини навколо нас»
1. Жданов Єгор, учень 5 класу Енергодарського НВК № 5 Запорізької

області,  з  роботою  “Родина  Ряскових(Lemnaceae)  як  біоіндикатор  стану
водоймища”(95 бал.).

2. Думанська Дарія, учениця 3 класу Кам'янець-Подільського НВК №
14  Хмельницької  області,  з  роботою  “Дослідження  умов  проростання
рослин”(94 бал.).

3. Дмитришина  Поліна,  вихованка  гуртка  “Пізнаємо  світ  природи”
Вінницької обласної станції юних натуралістів, з роботою “Дослідження росту
та розвитку крес-салату на різних субстратах”(96 бал.).

4. Байрак  Михайло,  учень  5  класу  КЗ  “Білоліська  ЗОШ  І-ІІІ  ст.”
Татарбунарської  райдержадміністрація  Одеської  області,  з  роботою “Способи
розмноження гіпеаструму” (95 бал.).

Секція «Тваринний світ»
1. Солдатов  Микола,  учень  5  класу  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №  1  м.  Ямпіль

Вінницької області,  з роботою “Дослідження розмноження і розвитку голубів
порід Царицинські, Павичі та Миколаївські”(90 бал.).

2. Чепель Анастасія, вихованка Фастівської станції юних натуралістів
Фастівської міської ради Київської області, з роботою “Розмноження маїсового
полоза в штучно створених умовах”(90 бал.).

3. Пономаренко Анна, вихованка гуртка “Основи екологічних знань”
КЗ  “Чернігівська  обласна  станція  юних  натуралістів”,  з  роботою  “Вивчення
життєвого циклу паличника в'єтнамського в умовах неволі”(90 бал.).

4. Поправка Богдан, учень 4 класу Криворізької спеціалізованої школи № 71,
вихованець гуртка «Юні акваріумісти» КПНЗ «Станція юних натуралістів
Покровського  району»  Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської
області,  з  роботою  «Вивчення  особливостей  утримання  та  розведення
іспанського тритона»(90 бал.).

5. Семеніщев  Андрій,  член  гуртка  “Юні  зоологи”  комунального  закладу
“Станція  юних  натуралістів”  Рівненської  обласної  ради,  з  роботою
“Дослідження  умов  утримання  та  соціальної  поведінки  нільських
криланів (Rouseltus aegypticus)(90 бал.).

Секція «Я і природа»
1. Дичко Остап, вихованець КЗ “Володарський районний центр творчості та

юнацтва”  Київської  області,  з  роботою  “Шляхи  вирішення  проблеми
поводження з твердими побутовими відходами у смт Володарка”(90 бал.).

2. Руденко Софія,  вихованка  гуртка  ”Юні  друзі  природи”  Покотилівської
станції  юних  натуралістів  Харківської  райради  Харківської  області,  з
роботою  “  Дослідження  екологічного  стану  грунтів  методом
біоіндикації”(90 бал.)

3. Маліца  Анатолій,  учень  3  класу  Криворізької  гімназії  №  49
Дніпропетровської області, з роботою “Вплив парничків різної форми на
інтенсивність проростання насіння редису”(90 бал.).



4.  Корчига  Поліна,  учениця  6  класу  Новопетрівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.
Бердянського  р-ну  Запорізької  області,  з  роботою  “Вивчення  причин
замору азовського бичка”(90 бал. )

ІІІ.  Нагороджуються грамотами Національного еколого-натуралістичного 
центру учасники конкурсу, що посіли ІІІ 
місце: 

Секція «Народознавство, краєзнавство»
    1.Коваль Роман, учень 5 класу НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів - гімназія» смт

Стара  Вижівка  Волинської  області,  з  роботою  «Первісні  функції  каші  в
обрядовому фольклорі українців»(75 бал).

    2. Герба Валентина, учениця 6 класу Зеленської ЗОШ І-ІІІ ст., вихованка
гуртка  “Природа  -  джерело  творчості”  Надвірнянського  РЕНЦ  Івано-
Франківської області,  з роботою “Вивчення особливостей хати ХХ століття у
селі Зелена Надвірнянського району”(78 бал.)

  3.  Заєць Іванна,  учениця 3 класу Шепетівського навчально-виховного
комплексу № 3 у складі “Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. ім. Н. Рибака та ліцей з
посиленою військово-фізичною підготовкою” Хмельницької області, з роботою
“Лялька — мотанка”(75 бал.)

4.  Михальчук  Влада,  учениця  5  класу  Піддубненської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.
Донецької області, з роботою “Шубін — дух донецьких копалень”(76 бал.).

Секція «Охорона здоров’я»
1. Черняк  Ірина, учениця  5  класу  Заболотцівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.

Заболотцівської  ОТГ  Бродівського  р-ну  Львівської  області,  з  роботою
“Здоров'я у склянці соку”(89 бал.).

2. Ревенко  Анна,  учениця  4  класу  Сарненської  спеціалізованої  школи
розвитку  І  ст.  №  5  Рівненської  області,  з  роботою  “Вивчення  стану
йодного  дефіциту  в  організмі  людини  серед  жителів  Сарненщини”(89
бал.).

3. Робу  Владислава, учениця  5  класу  Старосільської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  ,
вихованка  КЗ  “Старатський  районний  будинок  дитячої  творчості”
Одеської області, з роботою “Хребет і здоров'я”(89 бал.)

4. Чавес  Гонсалес  Даніела,  вихованка  гуртка  “Екологічний  дизайн”
позашкільного  комунального  навчального  закладу  “Центр  дитячої  та
юнацької творчості” Бережанської міської ради Тернопільської області, з
роботою  “Експериментальне  створення  натуральних  трав'яних  скрабів
для тіла”(88 бал).

5. Гурко Христина, вихованка гуртка “Екологічний дизайн” позашкільного
комунального навчального закладу “Центр дитячої та юнацької творчості”
Бережанської міської ради Тернопільської області, з роботою “Еко-Барні
та смузі  - мій енергетичний заряд”(89 бал.).

6. Мізірний Михайло, учень 3 класу Бараниківської загальноосвітньої школи
Кремінського р-ну Луганської області, з роботою “Вплив зубної пасти на
міцність зубів”(88 бал.).

7. Сухолецька  Євгенія,  вихованка  гуртка  “Юний еколог”  Енергодарського
центру туризму, краєзнавства  та  спорту Запорізької  області,  з  роботою



“Порівняльна   оцінка  вмісту  вітаміну  С  в  плодах  солодкого  перця  в
залежності від сорту та термічної обробки”(88 бал.).

Секція «Рослини навколо нас»
1. Румбах  Софія,  учениця  3  класу  комунального  закладу  “Навчально-

виховний комплекс “Загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний
навчальний  заклад  №  36”  Кам'янської  міської  ради  Дніпропетровської
області,  з  роботою  “Вплив  стимулятору  росту  Гумілід  на  процес
проростання насіння крес-салату”(92 бал.).

2. Маковій  Анастасія,  учениця  6  класу  Малокучурівського  НВК
Заставнівського  р-ну  Чернівецької  області,  з  роботою  “Дослідження
фітонцидних властивостей часнику, ялини та герані”(92 бал.).

3. Кулька Ілона, учениця 5 класу Бродівської СЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Львівської
області, з роботою “Рости моя яблунько...”(92 бал.).

4. Маньківська Марія, вихованка Станції юних натуралістів м. Білої Церкви
Київської області, з роботою “Дослідження умов пророщування помідорів
черрі”(90 бал.).

5. Обривко Мікаелла, учениця 5 класу Виноградівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 ,
вихованка  гуртка  “Юні  натуралісти”  Виноградівського  районного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Закарпатської області,
з роботою “Способи вирощування екзотичних рослин”(90 бал.).

Секція «Тваринний світ»
1. Сищук Микола, учень 4 класу ЗОШ І-ІІІ ст. смт Цумань Ківерцівського

районного  центру еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Волинської  області,  з  роботою  “Вплив  активних  компонентів  секрету
Achatina на життєдіяльність мікроорганізмів”(80 бал.).

2. Семенишина Анна, учениця 4 класу Кам'янець-Подільського навчально-
виховного  комплексу  №  14  Хмельницької  області,  з  роботою
“Спостереження та дослідження життя молюсків в домашніх умовах”.(80
бал.).

3. Іллюченко Анна,  вихованка гуртка «Основи гідробіології»  Глухівського
міського центру позашкільної освіти Сумської області, з роботою «Живі
біологічні фільтри у прісних водоймах на прикладі бодяги звичайної»(80
бал.)

4. Царев  Євген,  учень  5  класу  Одеської  спеціалізованої  школи  № 111,  з
роботою «Дослідження умов утримання акваріумних креветок» (80 бал.)

5. Козярчук  Анастасія,учениця  4  класу  Сарненської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ст.  №  4  Рівненської  області,  з  роботою  “  Видовий  склад
синантропної орнітофауни міста Сарни та їх мобінгові реакції в зимовий
період”(80 бал.).

6. Михайловська  Анастасія,  вихованка  гуртка  “Юні  акваріумісти”
Житомирського  обласного  центиру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді  Житомирської  обласної  ради,  з  роботою  “Вивчення
поведінки  та  розмноження  панцирних  сомів  на  прикладі  коридорас
венесуела оранж (Corydoras venezulanus)”(80 бал.).



Секція «Я і природа»
1. Попович  Максим,  член  гуртка  “Юні  знавці  лікарських  рослин”

Кам'янець-Подільського  позашкільного  навчально-виховного
об'єднання  Хмельницької  області,  з  роботою  “Біоіндикація  водного
середовища за допомогою вищої водної рослини на прикладі Elodea
canadensis”(80 бал.).

2. Дементьєва Жанна, учениця 3 класу Петрівського НВО “ЗОШ І-ІІІ ст. -
гімназія”, вихованка екологічного гуртка “Жайворонок” Петрівського
ЦДЮТ Кіровоградської  області,  з  роботою “Незвичайні  властивості
звичайної води”(80 бал.).

3. Конончук  Вікторія,  учениця  3  класу  Воропаївської  ЗОШ  І-ІІ  ст.
Вишгородського р-ну Київської області, з роботою “Дослідження стану
атмосферного  повітря  рідного  краю  за  допомогою  лишайників”(80
бал.).

4. Дмитрук Дарина,  учениця 6 класу КЗ “Луцька гімназія № 18 Луцької
міської  ради”  Волинської  області,  з  роботою  “Вплив  людини  на
екосистему річки Сапалаївка та сучасні заходи її відновлення”(80 бал.).

5. Федєчкін Єгор, учень 4 класу Костянтинівського районного навчально-
виховного  об'єднання  “Гімназія-Мала  академія  наук  №  1  “Таврія”
Мелітопольської  райради  Запорізької  області,  з  роботою  “Квіти  в
моєму житті”(80 бал.).

6. Сусік  Максим,  учень  4  класу  Виноградівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №  8  ,
вихованець гуртка “Юні користувачі ПК “ Виноградівського районного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Закарпатської
області,  з  роботою  “Відновлення  грунту  забрудненого  органічними
відходами  за  допомогою  ефективних  мікроорганізмів  та  червоних
каліфорнійських черв'яків”(80 бал.).

ІV. Нагороджуються грамотами Національного еколого-натуралістичного 
центру учасники конкурсу:

Секція «Народознавство, краєзнавство»
1. Бедко Маріна, вихованка Центру позашкільної освіти ім. О. Разумкова м.

Бердичів Житомирської області, з роботою “ У назвах вулиць — історична
пам'ять міста”(71 бал.).

2. Межерицький Максим, учень 3 класу Коломацького навчально-виховного
комплексу”Дошкільний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів” ім.
Героя Радянського Союзу І.Є. Єгорова Коломацької райради Харківської
області, з роботою “Перевірка народних прикмет”(70 бал.)

3. Колесник Владислав, учень 5 класу Носівської міської гімназії Носівської
міської ради Чернігівської області, з роботою “Образ півня в українському
фольклорі”(71 бал.).

4. Вешковський  Олег,  учні  4  класу  Секретарської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.
Кривооозерської райдержадміністрації Миколаївської області, з роботою
«Вивчення історії формування свого краю»(69 бал.).

5. Селескерова  Жанна,  учениця  5  класу  Банилово-Підгірнівської  гімназії
Сторожинецького р-ну Чернівецької області, з роботою “Лелека- символ
миру, родини, спокою, щастя”(68 бал.).



6. Данильченко  Валерія,  вихованка   гуртка  “Природа  і  творчість”
комунального закладу Сумської міської ради — Сумський міський центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  ,  з  роботою
“Чорнобривці: місце в житті українців”(69 бал.)

7. Беднарчук  Марія,  учениця  4  класу  Підкамінської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.
Бродівського р-ну Львівської області, з роботою “Технологія виготовлення
гаварецької кераміки”(70 бал.).

8. Наливайко Анна,  учениця 4 класу Сарненського НВК «Школа-колегіум»
ім. Т.Г. Шевченка Рівненської області, з роботою «Розвиток писанкарства
на Західному Поліссі»(71 бал.).

          Секція «Охорона здоров’я»
1. Коренюк Тимофій, учень 5 класу загальноосвітнього навчального закладу

Комунальний  заклад  “Гуманітарна  гімназія  №  1  ім.  М.І.  Пирогова
Вінницької міської ради”, з роботою “Соціальні мережі: їх роль у житті
сучасної дитини”(84 бал.).

2. Новік Максим, вихованець гуртка “Юні екологи” Волинського обласного
еколого-натуралістичного  центру учнівської  молоді,  з  роботою “Вплив
хронотипу на розумову працездатність підлітків”(83 бал.).

3. Шубін Михайло,   учень 4 класу ЗОШ № 5, вихованець Житомирського
міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, з роботою
“Перебування  учнів  молодшого  шкільного  віку  у  кіберпросторі  за  і
проти”(85 бал.)

4. Іванченко  Андрій,  учень  3  класу  Погребівського  навчально-виховного
комплексу  “Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ст.  -  дошкільний  навчальний
заклад” Васильківського р-ну Київської області,  з роботою «Вплив ваги
шкільного ранця на формування постави”(83 бал.).

5. Міщанін Дмитро, учень 6 класу Баратівської ЗОШ І-ІІІ ст. Снігурівської
райради  Миколаївської  області,  з  роботою  «Вплив  шуму  на  емоційне
самопочуття та настрій людини»(85 бал.).

6. Голік Антон, учень Куп'янського навчально-виховного комплексу “Школа-
гімназія  № 3” Куп'янської  міської  ради Харківської  області,  з  роботою
“Вплив комп'ютерних ігор на здоров'я дитини”(85 бал.)

7. Даневич Поліна,  учениця 3 класу Козелецької гімназії № 1 Козелецької
районної ради Чернігівської області, з роботою “Влив газованих напоїв на
дитячий організм”(84 бал.).

8. Лобань  Олександр,  (учень  4  класу  комунального  закладу  освіти
”Навчально-виховний  комплекс  №  12”  загальноосвітній  навчальний
заклад І ступеня-гімназія” Дніпровської міської ради, з роботою “Вплив
мобільного телефону на живіий організм”(85 бал.).

9. Постна  Ірина,  учениця  4  класу  Шепетівського  навчально-виховного
комплексу № 3 у складі “Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. ім. Н. Рибака та
ліцей  з  посиленою  військово-фізичною  підготовкою”  Хмельницької
області, з роботою “Комп'ютер — друг чи ворог”(84 бал.).

10.Божок Іван, учень 4 класу Шепетівського навчально-виховного комплексу
№ 3 у складі  “Загальноосвітня школа І-ІІІ  ст. ім.  Н.  Рибака та ліцей з
посиленою  військово-фізичною  підготовкою”  Хмельницької  області,  з
роботою “Народні способи лікування кашлю та нежитю”(85 бал.).



11.Кара  Сергій, учень  6  класу  навчально-виховного  комплексу
“Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-дошкільний навчальний заклад” с. Вільне
Тарутинського р-ну Одеської області, з роботою “Дбай про свій зір” (78
бал.).

Секція «Рослини навколо нас»
1. Яковенко Денис,учень 5 класу Великописарівської спеціалізованої школи

І-ІІІ  ст.  ім.  Героя  Радянського  Союзу  І.М.  Середи  Сумської  області,  з
роботою “Вирощування сіянців горіхів насіннєвим способом”(87 бал.).

2. Кравчук Катерина, учениця 5 класу Криворізької загальноосвітньої школи
№  121,  вихованка  гуртка  “Юні  овочівники”  КПНЗ  “Станція  юних
натуралістів  Покровського  району”  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської  області,  з  роботою  “Вплив  позакореневого
підживлення  мікродобривами  “Чистий  лист”  на  ріст,  розвиток  та
врожайність декоративного гіркого перцю”(85 бал).

3. Слободян Анастасія,   учениця 4 класу Білоцерківської загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ст.  № 17  ,  вихованка  гуртка  “Юні  екологи”  Комунального
закладу  Київської  обласної  ради  “Центр  творчості  дітей  та  юнацтва
Київщини”  ,  з  роботою  “Вплив  стимуляторів  росту  на  проростання
насіння сільськогосподарських культур”(86 бал.)

4. Бакуліна Євгенія,   учениця 5 класу Семенівського навчально-виховного
комплексу  ”Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ст. -  позашкільний  навчальний
заклад  “  Каховської  райради  Херсонської  області,  з  роботою
“Дослідження наявності Вітаміну С в плодах суниці”(87 бал.).

5. Габор  Станіслав,  учень  4   класу  Рівненського  навчально-виховного
комплексу  “Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ст.  -  спеціалізована  спортивна
школа  №  26,  вихованець  гуртка  “  Екологічний  дизайн”  комунального
закладу  “Станція  юних  натуралістів”  Рівненської  обласної  ради,  з
роботою  “Органічне  мульчування  як  спосіб  збереження  вологи  у
грунті”(86 бал.).

6. Чемерес  Вікторія,  учениця  6  класу  Новосілківської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.
Підгаєцької  райради  Тернопільської  області,  з  роботою  “  Дослідження
умов проростання рослин на прикладі фіалки узамбарської”(88 бал.).

7. Єфіменко Юліана,  учениця  5  класу  Довгинського навчально-виховного
комплексу  Чернігівської  райдержадміністрації  Запорізької  області,  з
роботою  “Вплив  температури  на  вигонку  тюльпанів  в  домашніх
умовах”(88 бал.).

8. Ликова Марія,  учениця 5 класу Ватутінської ЗОШ І-ІІІ ст. Ватутінської
міської  ради  Черкаської  області,  з  роботою  “Гідропоніка  —
альтернативний метод вирощування рослин в домашніх умовах”(88 бал.).

Секція «Тваринний світ»
1. Голуб  Андрій,  вихованець  гуртка  “Знавці  тераріумів”  Полтавського

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, з роботою
“Вироблення умовних рефлексів на звуковий сигнал у хом'яків”(70 бал.)

2. Каранда Анна, вихованка гуртка «Любителі домашніх тварин» Дитячого
естетико-натуралістичного  центру  «Камелія»  Броварської  міської  ради



Київської області, з роботою «Особливості утримання гігантського равли-
ка Ахатина в умовах живого куточка»(70 бал.)

3. Боришкевич Катерина,   учениця 4 класу Ніжинського навчально-вихов-
ного  комплексу  №  16  «Престиж»(Гімназія-загальноосвітня  школа  І
ступеня-дошкільний навчальний заклад) Ніжинської міської ради Черні-
гівської  області,  з  роботою  «Порівняльна  характеристика  способу роз-
множення та метаморфозу шпоркових жаб у природних популяціях та у
штучно створених умовах»(70 бал.)

4. Вакарюк Адріана, учениця 1(5) класу Городенківської гімназії імені Анто-
на Крушельницького Городенківської райради Івано-Франківської області,
з роботою «Екологія підсоколика великого Falco subbuteo L. на території
Придністровського Покуття»(70 бал.)

5. Вакуленко Юлія, учениця 5 класу Василівської ЗОШ І-ІІІ ст. Очаківського
р-ну  Миколаївської  області,  з  роботою  «Спостереження  за  ластівкою
сільською на Кінбурнській косі у весняно-осінній період 2016 року»(70
бал.).

6. Борисенко Микита,  учень 5 класу Криворізької загальноосвітньої школи
№ 44, вихованець гуртка “Любителі домашніх тварин” КПНЗ “Станція
юних  натуралістів  Покровського  району”  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської  області,  з  роботою  “Особливості  утримання  та
розведення леопардового гекона у неволі”(70 бал.).

7. Гаврилюк  Катерина,  учениця  6  класу  Бродівської  СЗОШ  № 2  І-ІІІ  ст.
Львівської  області,  з  роботою  “Дослідження  сойки  —  унікального
представника родини воронових”(70 бал.)

8. Павчак  Олег,   учень  1(5)  класу  Городенківської  гімназії  імені  Антона
Крушельницького Городенківської райради Івано-Франківської області, з
роботою  «Екологічні  особливості  яструба  малого  на  території
Придністровського Покуття»(70 бал.).

Секція «Я і природа»
1. Безкоровайний Владислав, учень 5 класу Херсонської ЗОШ І-ІІІ ст. №

47  ,  з  роботою  “Сучасний  стан  природних  пам'яток  природи  міста
Херсона”(70 бал.).

2. Золотарьова  Аліна,  учениця  6  класу  Криворізької  загальноосвітньої
школи  №  121,  вихованка  гуртка  “Юні  аматори  архітектури”
комунального  позашкільного  навчального  закладу  “Станція  юних
натуралістів  Покровського  району”  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської  області,  з  роботою  “Оптимізація  деревних
насаджень  пришкільної  території.  Створення  шкільного
дендропарку.”(70 бал.).

3. Паукова Єлизавета, учениця 5 класу Енергодарської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ст. № 2 Запорізької області, з роботою “Якісне визначення
катіонів  важких  металів  у  природних  об'єктах  та  їх  вплив  на  живі
організми і людину” (70 бал.).

4. Руденко Анна,  вихованка гуртка “Юні друзі природи” Покотилівської
станції юних натуралістів Харківської райради Харківської області, з
роботою  “Дослідження  екологічного  стану  лісового  озера  в  с.
Покотилівка”(70 бал.).



5. Бурмак Наталія, учениця 6 класу Хоцьківської ЗОШ І-ІІІ ст. Переяслав-
Хмельницького  р-ну  Київської  області,  з  роботою  «Фактори,  що
впливають  на  шкодочинність  каштанової  мінуючої  молі  Cameraria
ohridela, як шкідник гіркокаштана звичайного Aesculus hippocastanum».
(70 бал.).

6. Прокопець  Ірина,  учениця  5  класу  Дублянської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  ім.
Анатолія Жаловаги Жовківського р-ну Львівської області,  з  роботою
“Лишайники  - біоіндикатори чистоти повітря”(70 бал.)

7. Попова Наталія, учениця Новобузької ЗОШ І-ІІ ст.  № 9 Миколаївської
області, з роботою “Дослідження води - середовища існування живих
організмів”(70 бал.).

8. Федоров  Микола,  учень  5  класу  Сарненської  гімназії  Рівненської
області, з роботою “Режим зволоження на Сарненщині”(70 бал.).

9. Бондаренко Андрій,  учень  6  класу  Енергодарської  багатопрофільної
гімназії “Гармонія” Енергодарської міської ради Запорізької області, з
роботою “Вплив іонів натрію на фенологічні фази розвитку бузку”(70
бал.).

10.Рурак  Віктор,  учень  5  класу,  Лужанського  ЗНЗ  І-ІІІ  ст.  ім.  В.
Орелецького, вихованець Кіцманського районного будинку дитячої та
юнацької творчості Чернівецької області, з роботою “Дихання грунту
за дії нафтопродуктів”(70 бал.).

11.Задорожна Дар'я,  вихованка гуртка “Екологічний туризм” відділення
еколого-натуралістичного напряму Центру позашкільної освіти ім. О.
Разумкова м. Бердичів Житомирської області, з роботою “Wi-Fi – зона:
де чатує небезпека”(70 бал.).

Адміністрація  та  педагогічний  колектив  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді висловлює щиру подяку керівникам
департаментів освіти і науки при обласних, районних та міських державних
адміністраціях,  керівникам  та  педагогічним  працівникам  позашкільних  та
загальноосвітніх навчальних закладів за підготовку учнівської молоді до участі
у конкурсі  дослідницько-експериментальних робіт з природознавства “Юний
дослідник”

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький
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