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

НАКАЗ
м. Київ

«24» квітня 2017 р.

№ 38

Про підсумки заочного етапу Всеукраїнського
конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських
проектів еколого-натуралістичного напряму
(12 – 15 років)
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від
03.10.2012 р. № 1068 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський
конкурс
винахідницьких
і
раціоналізаторських
проектів
екологонатуралістичного напряму», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18
жовтня 2012 р. за № 1748/22060 та до рішення Оргкомітету, запрошуємо до
участі в очному етапі Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і
раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму (12-15 років)
наступних учасників
№
з/п

Назва роботи

1.
Активатор
планування
реконструкції
установ та
приватних
будинків за
критеріями
екобудинку

Секції

Різновид
проекту

Прізвищ
е

Ім’я

ресурси
Індивідуал Кравченк Роман
енергозбереже ьний
о
ння

По
К
батькові ла
с

Повна назва
навчального
закладу

Вадимови 9 Роменська міська
ч
кла Мала академія
с наук учнівської
молоді,
Роменська
спеціалізована
загальноосвітня
школа I-III ст. ім.
П.І.Калнишевськ
ого Сумської
області

2.
Альтернативна ресурси
Індивідуал Чарченко Єлизаве Вікторівна 7 Удачненська
енергетика:
енергозбереже ьний
та
кла загальноосвітня
аналіз та
ння
с школа І-ІІІ ст.
перспективи
Покровської
розвитку в
райради
Покровському
Донецької
районі Донецької
області
області
3.
Аналіз
екологічних
наслідків
спалювання

екологічно
безпечні
технології та
прикладна

Індивідуал Боговик
ьний

Альбіна Олегівна

6 Балаклеївська
кла загальноосвітня
с школа І-ІІІ ст.
№ 1 ім Є. Гуглі

стерні та городніх екологія
решток рослин.
Вплив
спалювання на
склад грунту.

Смілянської
районної ради
Черкаської
області

4.
Аналіз якості
медицина та
олій та їх впливу охорона
на організм
здоров'я
людини

Індивідуал Тимченко Ірина
ьний

Сергіївна 8 Херсонська
кла спеціалізована
с школа І-ІІІ ст.
№ 24 із
поглибленим
вивченням
математики,
фізики та
англійської мови
Херсонської
міської ради, КЗ
"Центр екологонатуралістичної
творчості
учнівської
молоді"
Херсонської
обласної ради
Херсонської
області

5.
Анімалотерапія
та її вплив на
ступінь
агресивності та
успішність
підлітків

психологія

Індивідуал Мамотенк Вікторія Сергіївна 6 КПНЗ «Станція
ьний
о
кла юних
с натуралістів»
м. Павлограда
Дніпропетровськ
ої області

6.
Антропогенний
вплив на якість
води р.Синявки в
селі Осій
Іршавського
району

екологічно
безпечні
технології та
прикладна
екологія

Індивідуал Юріна
ьний

Марія

7.
Апітерапія у
профілактиці та
лікуванні

медицина та
охорона
здоров'я

Індивідуал Стасів
ьний

Соломія Сергіївна 9 Новояворівський
кла НВК “ЗОШ ІІ ст.
с – ліцей”
Яворівської
районної ради
Львівської
області

8.
Біоіндикація
антропогенного
впливу за
допомогою
лишайників і

екологічно
безпечні
технології та
прикладна
екологія

Індивідуал Романів
ьний

Ірина

Василівна 10 Осійська
кла загальноосвітня
с школа І-ІІІ ст.
ім.Ф.Потушняка
Закарпатської
області

Андріївна 8 Середня
кла загальноосвітня
с школа № 3
м. Мостиська
Львівської

ялини
європейської
9.
Біологічний
екологічно
моніторог вод
безпечні
поверхневих та технології та
підземних джерел прикладна
питного
екологія
водопостачання
та
рибогосподарсько
го призначення

області

Індивідуал Дзензілов Ольга
ьний
ська

Олександр 8 Житомирський
івна
кла екологічний
с ліцей № 24,
вихованка
Житомирського
обласного центру
екологонатуралістичної
творчості
учнівської
молоді
Житомирської
обласної ради

10.
Взаємний вплив сільськогоспод Індивідуал Чернявсь Анастас Олександр 9 КПНЗ «Станція
кукурудзи та
арське
ьний
ка
ія
івна
кла юних
квасолі на ріст та дослідництво
с натуралістів»
розвиток в
та
м. Павлограда
умовах
винахідництво
Дніпропетровськ
навчальноої області
дослідної ділянки
11.
Взаємозв’язок
медицина та
шкідливої їжі та охорона
частоти
здоров'я
захворювання на
апендицит

Індивідуал Цимбал
ьний

Дмитро Олександр 9 Роменська міська
ович
кла Мала академія
с наук учнівської
молоді,
Роменська
загальноосвітня
школа I-III ст.
№ 4 Сумської
області

12.
Вивчення видової біологія
різноманітності
та місць
зростання
лишайників
південної околиці
м. Києва

Індивідуал Лук'яненк Лілія
ьний
о

13.
Вивчення впливу біологія
фітонцидів на
розвиток
мікроорганізмів

Індивідуал Мамотенк Валерія Сергіївна 6 КПНЗ "Станція
ьний
о
кла юних
с натуралістів"
м. Павлограда

Миколаївн 6 Новосілківська
а
кла загальноосвітня
с школа І-ІІІ
ступенів КиєвоСвятошинського
району, КиєвоСвятошинський
районний центр
екологонатуралістичної
творчості
учнівської
молоді Київської
області

Дніпропетровськ
ої області
14.
Видовий склад
біологія
вторинних
сукцесій земель,
порушених
внаслідок
несанкціонованог
о видобутку
бурштину (на
прикладі
Великожолудсько
ї сільської ради)

Індивідуал Мамчиць Віра
ьний

Валентині 9 Великожолудськ
вна
кла ий навчальнос виховний
комплекс
«Загальноосвітня
школа І-ІІІ ст. –
дошкільний
навчальний
заклад»
Володимирецької
районної ради
Рівненської
області

15.
Визначення
психологія
взаємозв’язку
вибірковості й
концентрації
уваги та типу
нервової системи
у підлітків і
способи їх
підвищення.

Індивідуал Поліщук Марія
ьний

Олександр 7 Центр
івна
кла позашкільної
с освіти
ім.О.Разумкова
м. Бердичева
Житомирської
області

16.
Визначення
екологічно
вмісту нітратів у безпечні
ранніх овочах
технології та
прикладна
екологія

Індивідуал Паньків
ьний

Данило Любомиро 7 Старомізунська
вич
кла загальноосвітня
с школа І – ІІІ ст.
імені Василя
Верховинця
ІваноФранківської
області

17.
Визначення
психологія
ступеня
схильності до
офідіофобії серед
школярів міста
Краматорська і
вирішення
питання
попередження
страху перед
зміями

Індивідуал Скряга
ьний

Валерія Олександр 7 КЗ
івна
кла «Маріупольська
с загальноосвітня
школа І-ІІІ ст.
№ 32»
Маріупольської
міської ради
Донецької
області

18.
Визначення
ступіню впливу
електромагнітног
о
випромінювання
від монітору

Індивідуал Бордюгов Владисл Кирилови 9 Міський екологоьний
ав
ч
кла натуралістичний
с центр дітей та
учнівської
молоді
Марганецької

екологічно
безпечні
технології та
прикладна
екологія

комп’ютера на
ріст і розвиток
Pelargonium та
Saintpaulia

міської ради
Дніпропетровськ
ої області

19.
Використання
сільськогоспод Індивідуал Сибірська Ганна
осмії рудої (osmia арське
ьний
rufa l.) для
дослідництво
запилення суниці та
садової у
винахідництво
теплицях в
зимово-весняний
період

10 Каховська
кла станція юних
с натуралістів
Херсонської
області

20.
Вікові дуби –
жива спадщина
рідного краю

науки про
Землю
(географія,
геологія)

Індивідуал Громова
ьний

Дарина Сергіївна 8 Новосілківська
кла загальноосвітня
с школа І-ІІІ
ступенів КиєвоСвятошинського
району, КиєвоСвятошинський
районний центр
екологонатуралістичної
творчості
учнівської
молоді Київської
області

21.
Вітамін С в
цитрусових
фруктах.

медицина та
охорона
здоров'я

Індивідуал Бєлкова
ьний

Софія

22.
Вплив
агресивного
середовища на
стан зубів

медицина та
охорона
здоров'я

Індивідуал Литвиню Марія
ьний
к

Віталіївна 9 Навчальнокла виховний
с комплекс № 1
м. Покровська
Донецької
області

Індивідуал Дараган
ьний

Олегівна

23.
Вплив амброзії біологія
полинолистої на
динаміку
видового складу

Ірина

Романівна 7 Навчальнокла виховний
с комплекс
"Малинівська
загальноосвітня
школа І-ІІІ ст. дошкільний
навчальний
заклад
Покровської
районної ради
Донецької
області"

9 Охтирська ЗОШ
кла І-ІІІ ст. № 11,
с Охтирський
МЦПО-МАН

рослин улоговини
Зеленого озера
24.
Вплив
антропогенних
чинників у
нижній течії
річки Охтирка

Сумської області

науки про
Землю
(географія,
геологія)

Індивідуал Кочкарьо Євген
ьний
в

Юрійович 8 Охтирська ЗОШ
кла І-ІІІ ст. № 3,
с Охтирський
МЦПО-МАН
Сумської області

25.
Вплив біогумусу сільськогоспод Індивідуал Чорноіван Ірина
на ріст і розвиток арське
ьний
енко
рослин
дослідництво
та
винахідництво

Вікторівна 7 Глодоська
кла загальноосвітня
с школа І-ІІІ ст.
Новоукраїнськог
о району
Кіровоградської
області,
гурток "Юні
рослинники"
комунального
закладу
"Кіровоградськи
й обласний центр
екологонатуралістичної
творчості
учнівської
молоді"

26.
Вплив
екологічно
екологічнобезпечні
безпечного
технології та
добрива на основі прикладна
ставкового мулу екологія
на ріст і розвиток
вівса

Індивідуал Євдокімо Веронік Валентині 9 Луцький
ьний
ва
а
вна
кла навчальнос виховний
комплекс № 9
Луцької міської
ради Волинської
області

27.
Вплив ефірних
олій на
мікроорганізми

Індивідуал Марунчак Софія
ьний

Володими 8 Тарутинський
рівна
кла НВК "ЗОШ І - ІІІ
с ст. - ліцей дошкільний
заклад" Одеської
області

28.
Вплив інокулянту сільськогоспод Індивідуал Мохонько Дар'я
«РізоЛік Топ» на арське
ьний
врожайність та дослідництво
якість сорту сої та
Аполло
винахідництво

Валерівна 7 Глодоська
кла загальноосвітня
с школа І-ІІІ ст.
Новоукраїнськог
о району
Кіровоградської
області,
гурток "Юні
рослинники"
комунального
закладу

біологія

"Кіровоградськи
й обласний центр
екологонатуралістичної
творчості
учнівської
молоді"
29.
Вплив кольору на психологія
людину

Індивідуал Дундер
ьний

30.
Вплив
психологія
комп’ютерних
ігор з елементами
насилля на
формування
агресії у
молодших
школярів

Індивідуал Рабченюк Тетяна Петрівна
ьний

31.
Вплив
компонентів
кормів на
репродукцію
фазана золотого в
Менському
зоопарку

Вікторія Ігорівна

8 Тарутинський
кла НВК "ЗОШ І - ІІІ
с ст. - ліцей дошкільний
заклад" Одеської
області
9 Колоденська
кла загальноосвітня
с школа І-ІІІ ст.
Рівненської
районної ради
Рівненської
області

сільськогоспод Індивідуал Остапенк Костянт Сергійови 9 Менська ЗОШ Іарське
ьний
о
ин
ч
кла ІІІ ст. імені Т. Г.
дослідництво
с Шевченка
та
Менської
винахідництво
районної ради
Чернігівської
області

32.
Вплив на
психологія
психоемоційний
стан шахтарів
Донеччини
міфічного
створіння Шубіна

Індивідуал Коломоєц Ольга
ьний
ь

Леонідівна 9 Піддубненська
кла загальноосвітня
с школа І-ІІІ ст.
Великоновосілкі
вської районної
ради Донецької
області

33.
Вплив
передпосівної
обробки насіння
на його
проростання

сільськогоспод Індивідуал Кравець
арське
ьний
дослідництво
та
винахідництво

Галина Олексіївна 8 Варязька ЗШ Ікла ІІІ ст.
с Сокальський
район Львівської
області

34.
Вплив рідких
синтетичних
миючих засобів
на проростання
квасолі посівної

екологічно
безпечні
технології та
прикладна
екологія

Індивідуал Науменко Катерин Вікторівна 10 КЗ "Долинська
ьний
а
кла ЗШ № 1
с Долинської
районної ради"
Кіровоградської
області

35.
Вплив
синтетичних

екологічно
безпечні

Індивідуал Кучержин Юлія

Сергіївна 7 Тарутинський
кла НВК "ЗОШ І - ІІІ

миючих засобів технології та
на живі організми прикладна
екологія

ьний

36.
Вплив сухого
екологічно
повітря на
безпечні
людський
технології та
організм при
прикладна
централізованому екологія
опаленні

Індивідуал Захарченк Анастас Юріївна
ьний
о
ія

9 Чернігівська
кла загальноосвітня
с школа І-ІІІ ст.
№ 35
Чернігівської
міської ради
Чернігівської
області

37.
Вплив
психологія
тривожності на
формування
суїцидальної
поведінки у
підлітковому віці

Індивідуал Савонюк Анастас Олегівна
ьний
ія

9 комунальний
кла заклад "Луцький
с навчальновиховний
комплекс № 9
Луцької міської
ради"
Волинської
області

38.
Вплив якості
медицина та
коров’ячого
охорона
масла на здоров’я здоров'я
людей

Індивідуал Дубина
ьний

Артем

39.
Геоекологічні
аспекти
трансформації
ландшафтів
постмілітарних
споруд (на
прикладі Нової
Дубенської
фортеці
(Тараканівського
форту))

науки про
Землю
(географія,
геологія)

Індивідуал Габор
ьний

Мар'яна Володими 9 гурток
рівна
кла "Фотонатураліст
с и" КЗ "Станція
юних
натуралістів"
Рівненської
обласної ради,
Рівненська
загальноосвітня
школа І-ІІІ ст.
№ 23

40.
Горицвіт
весняний

біологія

Індивідуал Захарченк Яна
ьний
о

41.
Гудайера повзуча біологія
(Goodyera repens
(L.) R. Br.).Єдина
вічнозелена

ська

Індивідуал Кінаш
ьний

с

ст. - ліцей дошкільний
заклад" Одеської
області

Олександр 8 Чернігівська
ович
кла ЗОШ № 23 І-ІІІ
с ст. Чернігівської
міської ради
Чернігівської
області

Віталіївна 9 Озерянська ЗОШ
кла І-ІІІ ст.
с Варвинської
районної ради
Чернігівської
області

Вікторія Сергіївна 9 Бродівська ЗОШ
кла І-ІІІ ст. № 4
с Львівської
області

червонокнижна
орхідея України
42.
Дезінфекція води медицина та
методом SODIS охорона
здоров'я

Індивідуал Белекани Максим Васильови 8 Глодоська
ьний
ч
ч
кла загальноосвітня
с школа І-ІІІ ст.
Новоукраїнськог
о району
Кіровоградської
області,
гурток "Юні
рослинники"
комунального
закладу
"Кіровоградськи
й обласний центр
екологонатуралістичної
творчості
учнівської
молоді"

43.
Динаміка
морфометричних
характеристик
Зеленого озера в
залежності від
рівня води ньому

науки про
Землю
(географія,
геологія)

Індивідуал Коваленк Альона Василівна 9 Охтирська ЗОШ
ьний
о
кла І-ІІІ ст.№ 4 імені
с Остапа Вишні,
Охтирський
МЦПО-МАН
Сумської області

44.
Дослідження
афілофороїдних
грибів міста
Рівне.

біологія

Індивідуал Ніколайчу Роман
ьний
к

Вікторови 8 Екологічний
ч
кла центр
с Рівненського
міського Палацу
дітей та молоді
Рівненської
області

45.
Дослідження
біологія
біології та
екології ластівки
сільської (Hirundo
rustica l., 1758) на
території села
Кустин
Рівненського
району
Рівненської
області

Індивідуал Круліковс Анна
ьний
ька

Ярославів 7 Кустинський
на
кла навчальнос виховний
комплекс
"Загальноосвітні
й наввчальний
заклад І-ІІІ ст.дошкільний
навчальний
заклад"
Рівненської
районної ради
Рівненської
області

46.
Дослідження
біологічних та

Індивідуал Романюк Марія
ьний

Іванівна

біологія

6 Новосілківська
кла загальноосвітня

екологічних
особливостей
мурах урочища
«Лісники»

с

школа І-ІІІ
ступенів КиєвоСвятошинського
району, КиєвоСвятошинський
районний центр
екологонатуралістичної
творчості
учнівської
молоді Київської
області

47.
Дослідження
фізика
властивостей
перспективних
рослинних
відходів для
використання їх в
якості палива

Індивідуал Щогла
ьний

48.
Дослідження
медицина та
впливу мобільних охорона
телефонів на живі здоров'я
організми.

Індивідуал Дамаскіна Ірина
ьний

49.
Дослідження
фізика
впливу товщини
шару матеріалу
та його виду на
локалізацію
точки роси

Індивідуал Московец Степан Сергійови 8 Роменська міська
ьний
ь
ч
кла Мала акдемія
с наук учнівської
молоді,
Роменська
спеціалізована
загальноосвітня
школа I-II ст.
№ 2 ім.
А.Ф.Йоффе
Сумської області

50.
Дослідження
економічно та
практично
вигідного
застосування
сонячних
колекторів у
навчальних
закладах
Пологівського

Індивідуал Савічев
ьний

екологічно
безпечні
технології та
прикладна
екологія

Валенти Володими 9 КПНЗ "Центр
на
рівна
кла еколого
с -натуралістичної
творчості
учнівської
молоді"
(ЦЕНТУМ)
Дніпровської
районної ради
Дніпропетровськ
ої області
Іванівна

8 Тарутинський
кла НВК "ЗОШ І - ІІІ
с ст. - ліцей дошкільний
заклад "
Одеської області

Владисл Віталійови 9 Пологівська
ав
ч
кла гімназія
с "Основа"
Запорізької
області

району
51.
Дослідження
мотиваційної
сфери учнів
середніх класів

психологія

Індивідуал Павлюк
ьний

Андріан Андріївна 7 Заболотцівська
а
кла ЗОШ І-ІІІ ст.
с Заболотцівської
ОТГ
Бродівського
району
Львівської
області

52.
Дослідження
потенціалу
альтернативних
джерел енергії на
території села
Цупівка
Дергачівського
району
Харківської
області та
популяризація їх
використання

екологічно
безпечні
технології та
прикладна
екологія

Індивідуал Гаць
ьний

Владисл Володими 8 Цупівський
ав
рович
кла навчальнос виховний
комплекс
«Загальноосвітня
школа І-ІІ ст. –
дошкільний
заклад»
Дергачівської
районної
адміністрації
Харківської
області

53.
Дослідження
природних і
штучних джерел
радіоактивного
випромінювання
у селищі
Брюховичі

екологічно
безпечні
технології та
прикладна
екологія

Індивідуал Кручко
ьний

Дмитро Михайлов 9 СЗШ № 41
ич
кла м. Львова
с

54.
Дослідження
хімія
процесу зміни
кольору яблук
при пошкодженні
чи розрізі

Індивідуал Логойко
ьний

Олена

55.
Дослідження
рівня
артеріального
тиску в учнів

медицина та
охорона
здоров'я

Індивідуал Жулкевич Едита
ьний

56.
Дослідження
стійкості
селекційних
зразків люцерни
до пошкодження
люцерновим
насіннєїдом

сільськогоспод Індивідуал Семененк Діана
арське
ьний
о
дослідництво
та
винахідництво

Олександр 10 Навчальноівна
кла виховний
с комплекс № 1
м.Покровська
Донецької
області
Валеріївна 8 Середня
кла загальноосвітня
с школа № 3
м.Мостиська
Львівської
області
Ярославів 8 Новосілківська
на
кла загальноосвітня
с школа І-ІІІ
ступенів КиєвоСвятошинського
району Київської
області, Центр

творчості дітей
та юнацтва
Київщини
57.
Дослідження
флори урочища
«Цикля»

біологія

Індивідуал Теплюк
ьний

Юлія

Миколаївн 8 Озерянська ЗОШ
а
кла І-ІІІ ст.
с Варвинської
районної ради
Чернігівської
області

58.
Дослідження
якості питної
води на основі
сприйняття
рослин

сільськогоспод Командни Корзун
арське
й
дослідництво
та
винахідництво

Аріна

Олександр 7 Житомирський
івна
кла міський центр
с науковотехнічної
творчості
учнівської
молоді

Дослідження
якості питної
води на основі
сприйняття
рослин

сільськогоспод Командни Мельник Тетяна Анатоліївн 7 Житомирський
арське
й
а
кла міський центр
дослідництво
с науковота
технічної
винахідництво
творчості
учнівської
молоді

60.
Еко фермавиклик
сучасності"

сільськогоспод Індивідуал Борисов
арське
ьний
дослідництво
та
винахідництво

61.
Екологічний
моніторинг
поширення
Viscum Album L.
в урбанізованих
ландшафтах

екологічно
безпечні
технології та
прикладна
екологія

Індивідуал Кравченк Марина Сергіївна 6 Перемозький
ьний
о
кла НВК
с «Загальноосвітня
школа І-ІІ ст. –
дошкільний
навчальний
заклад
«Пролісок»
Глухівського
району Сумської
області

62.
Екологічні
особливості
яструбиних
птахів на
території
Північного
Покуття

біологія

Індивідуал Бойчук
ьний

Павло

Андрійови 9 Пологівська
ч
кла гімназія
с "Основа"
Запорізької
області

Олексан Олександр 7 Городенківська
др
ович
кла гімназія імені
с Антона
Крушельницьког
о
Городенківської
районної ради
ІваноФранківської

області
63.
Енергія дверей - ресурси
Індивідуал Шкірляк Христи Іванівна
простий засіб
енергозбереже ьний
на
отримання
ння
невеликої
кількості
електроенергії

5 Долинська
кла районна Станція
с юних техніків
ІваноФранківської
області

64.
Енергоефективніс ресурси
Індивідуал Олешко
ть
енергозбереже ьний
впровадженяння ння
та використання
свтлодіодних
ламп у побуті

Артем

Володими 8 Роменська міська
рович
кла Мала академія
с наук учнівської
молоді,
Роменське
відділення КЗ
СОР «Сумська
обласна гімназіяінтернат для
талановитих та
творчо
обдарованих
дітей» Сумської
області

65.
Ефективність
застосування
біологічних
засобів захисту
рослин від
хвороб при
вирощуванні
капусти
білокачанної

сільськогоспод Командни Каунець
арське
й
дослідництво
та
винахідництво

Валерія Сергіївна 8 Біляївський
кла районний
с Будинок дитячої
та юнацької
творчості
Одеської області

Ефективність
застосування
біологічних
засобів захисту
рослин від
хвороб при
вирощуванні
капусти
білокачанної

сільськогоспод Командни Лупашко Олексан Русланівна 8 Біляївський
арське
й
дра
кла районний
дослідництво
с Будинок дитячої
та
та юнацької
винахідництво
творчості
Одеської області

67.
Забруднення води медицина та
та її вплив на
охорона
організм людини здоров'я

Командни Млорохов Карина Сергіївна 10 Леб'язький НВК
й
ська
кла Чкалівської
с селищної ради
Чугуївського
району
Харківської
області

Забруднення води медицина та
та її вплив на
охорона

Командни Саратовсь Наталія Володими 10 Леб’язький
й
ка
рівна
кла навчально-

організм людини» здоров'я

с

виховний
комплекс
Чкалівської
селищної ради
Чугуївського
району
Харківської
області

69.
Залежність росту фізика
рослин від
електромагнітног
о
випромінювання
різних джерел

Командни Басюк
й

Анна

Олександр 7 КЗ "Долинська
івна
кла ЗШ № 1
с Долинської
районної ради"
Кіровоградської
області

Залежність росту фізика
рослин від
електромагнітног
о
випромінювання
різних джерел

Командни Басюк
й

Олексан Олександр 8 КЗ "Долинська
др
ович
кла ЗШ № 1
с Долинської
районної ради"
Кіровоградської
області

71.
Залежність темпу
росту і розвитку
молодняку кролів
породи
Каліфорнійська
від їх кількості в
гнізді

сільськогоспод Індивідуал Ковбасен Любов Віталіївна 9 Комунальний
арське
ьний
ко
кла заклад Сумської
дослідництво
с міської ради –
та
Сумський
винахідництво
міський центр
екологонатуралістичної
творчості
учнівської
молоді Сумської
області

72.
Заморожування
як спосіб
доочистки питної
води

екологічно
безпечні
технології та
прикладна
екологія

Індивідуал Дементьє Євгеній Ігоревич
ьний
в

73.
Заповідне
урочище
Вороб’ївське осередок
розробки
туристичних
маршрутів
екологічного
спрямування

біологія

Індивідуал Опанасен Максим Вадимови 9 Великозліївська
ьний
ко
ч
кла ЗОШ I-III ст.
с Ріпкинського
району
Чернігівської
області

74.
Застосування
моделі
гідравлічної

інженерні
науки

Індивідуал Вознюк
ьний

8 Петрівське НВО
кла «ЗОШ І--Ш ст.-с гімназія»
Кіровоградської
області

Максим Олександр 9 Рівненська
ович
кла загальноосвітня
с школа І-ІІІ ст.

машини до
розв`язування
фізичних
експеріментальни
х задач

№ 24 Рівненської
міської ради
Рівненської
області

75.
Зміна лучних
фітоценозів, як
наслідок
антропогенного
впливу на
природне
середовище
Глухівщини

екологічно
безпечні
технології та
прикладна
екологія

Індивідуал Тутук
ьний

Юлія

9 Будівельнівський
кла НВК Сумської
с області

76.
Знайомі
незнайомці

біологія

Індивідуал Сливінськ Анастас Сергіївна 7 Новогуйвинська
ьний
а
ія
кла гімназія
с Житомирської
області

77.
Інвентаризація, екологічно
оцінка життєвого безпечні
стану вікових
технології та
дерев на території прикладна
м. Рівного та
екологія
заходи щодо їх
збереження

Індивідуал Маслянчу Софія
ьний
к

Миколаївн 9 Екологічний
а
кла центр
с Рівненського
міського Палацу
дітей та молоді
Рівненської
області

78.
Кава- шкода чи
користь?

медицина та
охорона
здоров'я

Індивідуал Деде
ьний

79.
Каністерапія як
метод корекції
комп’ютерної
залежності

психологія

Індивідуал Іващенко Вікторія Ігорівна
ьний

Валерія Анатоліївн 9 Тарутинський
а
кла НВК «ЗОШ Іс ІІІст.-ліцейдошкільний
заклад» Одеської
області
9 Черкаський
кла фізикос математичний
ліцей (ФІМЛІ)
Черкаської
міської ради
Черкаської
області

80.
Кімнатні рослини біологія
як особлива
частина
мікрофлори
приміщень

Індивідуал Хапіліна Валерія Романівна 6 Навчальноьний
кла виховний
с комплекс № 1
м.Покровська
Донецької
області

81.
Кольоротерапія – психологія
ефективний
метод
покращення

Індивідуал Цапок
ьний

Дарія

Вікторіна 7 Позашкільний
кла комунальний
с навчальний
заклад «Центр

психоемоційного
стану

дитячої та
юнацької
творчості»
Бережанської
міської ради
Тернопільської
області

82.
Конструювання
зарядного
пристрою на
основі сонячної
батареї

ресурси
Індивідуал Ковбасюк Ярослав Владислав 8 Тарутинський
енергозбереже ьний
ович
кла НВК «ЗОШ Іння
с ІІІст.-ліцейдошкільний
заклад» Одеської
області

83.
Котелтеплогенератор

ресурси
Індивідуал Лисенко Владисл Миколайо 8 Долинська
енергозбереже ьний
ав
вич
кла районна Станція
ння
с юних техніків
ІваноФранківської
області

84.
Ландшафти –
біологія
середовище
існування зимової
орнітофауни

Індивідуал Філімонч Анна
ьний
ук

Леонідівна 8 Центр
кла позашкільної
с освіти ім.
О.Разумкова
Житомирської
області

85.
Лишайники індикатори
чистоти повітря
на території с.
Гоптівка
Дергачівського
району
Харківської
області

біологія

Індивідуал Руда
ьний

Дмитрiвна 7 Токарівський
кла навчальнос виховний
комплекс
«Загальноосвітня
школа I-III ст. дошкільний
заклад»
Дергачівської
районної ради
Харківської
області

86.
Менше сміття краще життя

біологія

Індивідуал Дрислюк Павлин Петрівна
ьний
а

87.
Мобільна вітрова ресурси
Командни Борисов
електростанція енергозбереже й
ння

Софiя

Павло

9 Красноїльська
кла загальноосвітня
с школа І-ІІІ ст.
ІваноФранківської
області

Андрійови 9 Пологівська
ч
кла гімназія
с "Основа"
Запорізької
області

Мобільна вітрова ресурси
Командни Вєтров
електростанція енергозбереже й
ння

Ярослав Юрійович 7 Пологівська
кла гімназія
с "Основа"
Запорізької
області

89.
Мурахиальтернатива
традиційним
домашнім
улюбленцям

Іван

біологія

Індивідуал Карпин
ьний

Ярославов 9 Більченський
ич
кла НВК
с Миколаївський
район Львівської
області

90.
Найкращий
ресурси
Індивідуал Закревськ Олексан Сергійови 8 Житомирський
спосіб утеплення енергозбереже ьний
ий
др
ч
кла міський центр
труб
ння
с наукововодопостачання
технічної
творчості
учнівської
молоді
91.
Новітні методи медицина та
діагностики
охорона
стану організму здоров'я
людини та
лікування різних
патологій

Індивідуал Данишек Ірина
ьний

Василівна 10 Рахівський
кла районний центр
с науковотехнічної
творчості
Закарпатської
області

92.
Орнітокомплекси біологія
малих міст
басейну
середньої течії
річки Дністер в
осінньоміграційний
період

Індивідуал Михайлю Софія
ьний
к

Тарасівна 8 Городенківська
кла загальноосвітня
с школа І-ІІІ ст.
№1
Городенківської
районної ради
ІваноФранківської
області

93.
Особливості
агресивної
поведінки
підлітків та її
вплив на
міжособові
стосунки

Індивідуал Чепіга
ьний

Дар'я

Віталіївна 8 Новогуйвинська
кла гімназія
с Житомирської
області

Індивідуал Легка
ьний

Тетяна Володими 9 Рівненський
рівна
кла міський Палац
с дітей та молоді,
Екологічний
центр м.Рівне

психологія

94.
Особливості
біологія
видового складу
бур'янових
комплексів
сільськогосподар
ських угідь в
околицях
м.Рівного

95.
Особливості
біологія
видового складу
водно-болотних
птахів
Рівненського
району

Індивідуал Гедзюк
ьний

Владисл Олегович 8 Екологічний
ав
кла центр
с Рівненського
міського Палацу
дітей та молоді
Рівненської
області

96.
Особливості
біологія
екології
боривітра
звичайного Falco
tinnunculus L. на
території
Північного
Покуття

Індивідуал Мохорук Наталія Василівна 7 Городенківська
ьний
кла гімназія імені
с Антона
Крушельницьког
о
Городенківської
районної ради
ІваноФранківської
області

97.
Особливості
екології кібчика
на території
Північного
Покуття

біологія

Індивідуал Шатний
ьний

98.
Особливості
екології луня
польового на
території
Північного
Покуття

біологія

Індивідуал Лежавськ Богдан Віталійови 7 Городенківська
ьний
ий
ч
кла гімназія імені
с Антона
Крушельницьког
о
Городенківської
районної ради
ІваноФранківської
області

99.
Особливості
екології
підсоколика
великого Falco
subbutelo L. на
території
Північного
Покуття

біологія

Індивідуал Тацюк
ьний

100.
Особливості
процесу

психологія

Індивідуал Хорольсь Карина Ігорівна
ьний
ка

Павло

Петро

Тарасович 7 Городенківська
кла гімназія імені
с Антона
Крушельницьког
о
Городенківської
районної ради
ІваноФранківської
області

Богданови 8 Городенківська
ч
кла гімназія імені
с Антона
Крушельницьког
о
Городенківської
районної ради
ІваноФранківської
області
7 Кременчуцька
кла гімназія № 6

стигматизації
дітей з певними
типами
психофізичних
порушень у
шкільному
середовищі

с

Полтавської
області

101.
Особливості
біологія
синантропізації
лісового
рослинного
угруповання
ботанічного
заказника
загальнодержавн
ого значення
"Вишнева гора"

Індивідуал Шпіганов Владисл Олегович 8 Екологічний
ьний
ич
ав
кла центр
с Рівненського
міського Палацу
дітей та молоді
Рівненської
області

102.
Отримання
електроенергії з
опадів "Вітряк
для опадів"

інженерні
науки

Індивідуал Ракушев Дмитро Михайлов 8 Житомирський
ьний
ич
кла міський центр
с науково
технічної
творчості
учнівської
молоді

103.
Оцінка
аттрактивності
ландшафту міста
Бердичева

науки про
Землю
(географія,
геологія)

Індивідуал Подобрій Катерин Василівна 8 Центр
ьний
а
кла позашкільної
с освіти ім.
О.Разумкова
Житомирської
області

104.
Оцінка
науки про
екологічного
Землю
стану
(географія,
р.Гнилопять за
геологія)
результатами
вивчення тестової
ділянки річки в
межах міста
Бердичева

Індивідуал Книжник Дар`я
ьний

Сергіївна 8 Центр
кла позашкільної
с освіти ім.
О.Разумкова
Житомирської
області

105.
Оцінка
рекреаційної
дигресії лісовимх
масивів зеленої
зони м. Рівного

Індивідуал Котик
ьний

Роман

Сергійови 8 Екологічний
ч
кла центр
с Рівненського
міського Палацу
дітей та молоді
Рівненської
області

Індивідуал Середа
ьний

Карина Вікторівна 7 Позашкільний
кла комунальний

екологічно
безпечні
технології та
прикладна
екологія

106.
Папір, що
екологічно
проростає та інші безпечні

види
декоративного
паперу

технології та
прикладна
екологія

с

107.
Парфуми для
дівчаток “Spices
Queen” з
використанням
спецій

медицина та
охорона
здоров'я

108.
Передпосівна
інокуляція
насіння як спосіб
підвищення
продуктивності
сої

сільськогоспод Індивідуал Вечеря
арське
ьний
дослідництво
та
винахідництво

Індивідуал Пачва
ьний

навчальний
заклад «Центр
дитячої та
юнацької
творчості»
Бережанської
міської ради
гурток
"Екологічний
дизайн"
Тернопільської
області

Анастас Василівна 7 Позашкільний
ія
кла комунальний
с навчальний
заклад «Центр
дитячої та
юнацької
творчості»
Бережанської
міської ради
гурток
"Екологічний
дизайн"
Тернопільської
області
Святосл Іванович
ав

8 Новосілківська
кла загальноосвітня
с школа І-ІІІ
ступенів КиєвоСвятошинського
району Київської
області, Центр
творчості дітей
та юнацтва
Київщини

109.
Перетворення
ресурси
Командни Єналь
кінетичної енергії енергозбереже й
води в
ння
електричну

Андрій Ярославов 9 Галицька ЗОШ Іич
кла ІІІ ступенів № 2
с Галицької
районної ради
ІваноФранківської
області

Перетворення
ресурси
Командни Мосяк
кінетичної енергії енергозбереже й
води в
ння
електричну

Василь Тарасович 10 Галицька ЗОШ Ікла ІІІ ст. № 2
с Галицької
районної ради
ІваноФранківської

області
111.
Перетворення
ресурси
Командни Булат
потенційної
енергозбереже й
енергії води в
ння
електричну під
час її споживання
споживачами
централізованого
водопостачання

Андрій Вячеславо 10 Галицька ЗОШ Івич
кла ІІІ ст. № 2
с Галицької
районної ради
ІваноФранківської
області

Перетворення
ресурси
Командни Капустяк Христи Богданівна 10 Галицька ЗОШ Іпотенційної
енергозбереже й
на
кла ІІІ ст. № 2
енергії води в
ння
с Галицької
електричну під
районної ради
час її споживання
Іваноспоживачами
Франківської
централізованого
області
водопостачання
113.
Перспективи
ресурси
Індивідуал Веремчук Ігор
використання
енергозбереже ьний
нетрадиційних та ння
відновлюваних
джерел енергії у
Рівненській
області

Ігорович

114.
Пірометричне
медицина та
вимірювання
охорона
роботи
здоров'я
жувальних м'язів

Костянтин 10 Криворізький
ович
кла гуманітарнос технічний ліцей
№ 129
Дніпропетровськ
ої області

Індивідуал Семенов Даніїл
ьний

7 Комунальний
кла заклад "Станція
с юних
натуралістів"
Рівненської
обласної ради

115.
Повітряновитяжний
генератор
електроенергіїї

ресурси
Індивідуал Павлиши Владисл Михайлов 8 Долинська
енергозбереже ьний
н
ав
ич
кла районна Станція
ння
с юних техніків
ІваноФранківської
області

116.
Порівняльний
аналіз розвитку
особистісних
якостей
молодших
школярів у
класах, що
працюють за
науково –
педагогічним
проектом
«Інтелект

психологія

Індивідуал Броварен Станісл Віталійови 7 Добропільський
ьний
ко
ав
ч
кла навчальнос виховний
комплекс
«Спеціалізована
школа І-ІІІ
ступенів № 4 з
поглибленим
вивченням
окремих
предметів –
дошкільний

України» та
стандартною
програмою для
початкової школи
117.
Прилад для
інженерні
вимірювання
науки
електропровіднос
ті води

навчальний
заклад»
Донецької
області
Індивідуал Радзивил Дмитро
ьний
юк

9 КЗ «Луцька
кла загальноосвітня
с школа І-ІІІ ст.
№ 15» Луцької
міської ради
Волинської
області

118.
Проблема
сільськогоспод Командни Кумпан
вирощування
арське
й
рослин при
дослідництво
запланованій
та
колонізації Марса винахідництво

Ілля

Проблема
сільськогоспод Командни Попов
вирощування
арське
й
рослин при
дослідництво
запланованій
та
колонізації Марса винахідництво

Ярослав Олексійов 9 КЗ "Долинська
ич
кла ЗШ № 1
с Долинської
районної ради"
Кіровоградської
області

120.
Проблема
медицина та
високих підборів охорона
з точки зору
здоров'я
фізики

Дмитрови 9 КЗ "Долинська
ч
кла ЗШ № 1
с Долинської
районної ради"
Кіровоградської
області

Індивідуал Фомічова Валерія Сергіївна 9 КЗ "Долинська
ьний
кла ЗШ № 1
с Долинської
районної ради"
Кіровоградської
області

121.
Продуктивна дія сільськогоспод Командни Пальчик Владисл
голозерного вівса арське
й
ав
в годівлі кролів дослідництво
та
винахідництво

8 Нововолинський
кла центр дитячої та
с юнацької
творчості
Нововолинської
міської ради
Волинської
області

Продуктивна дія сільськогоспод Командни Паращенк Ірина
голозерного вівса арське
й
о
в годівлі кролів дослідництво
та
винахідництво

8 Нововолинський
кла центр дитячої та
с юнацької
творчості
Нововолинської
міської ради
Волинської
області

Продуктивна дія сільськогоспод Командни Тарасенко Анастас
голозерного вівса арське
й
ія
в годівлі кролів дослідництво

8 Нововолинський
кла центр дитячої та
юнацької

та
винахідництво

с

творчості
Нововолинської
міської ради
Волинської
області

124.
Проект
«Вирощування та
реалізація
чумизи»

сільськогоспод Командни Біль
арське
й
дослідництво
та
винахідництво

Олексан
дра

7 ЗОШ № 3
кла Коломийської
с міської ради
ІваноФранківської
області

Проект
«Вирощування та
реалізація
чумизи»

сільськогоспод Командни Ковалик Наталія
арське
й
дослідництво
та
винахідництво

7 ЗОШ № 3
кла Коломийської
с міської ради
ІваноФранківської
області

Проект
«Вирощування та
реалізація
чумизи»

сільськогоспод Командни Нейлюк
арське
й
дослідництво
та
винахідництво

7 ЗОШ № 3
кла Коломийської
с міської ради
ІваноФранківської
області

Проект
«Вирощування та
реалізація
чумизи»

сільськогоспод Командни Скільська Уляна
арське
й
дослідництво
та
винахідництво

Юлія

10 Середньоберезів
кла ська ЗОШ
с Коломийського
району ІваноФранківської
області

128.
Проект
інженерні
гусенічної броні науки
машини з
капсуловою
виживаємості
екіпажу відсіком
для розміщення
контрштурмової
групита
підвищеною
боєвою міццю.
Універсальний
бойовий танк
“Ротегаст”/ УБТм
/

Індивідуал Абрамов Ростисл Валентино 8 Криворізька
ьний
ав
вич
кла гімназія № 49
с Дніпропетровськ
ої області

129.
Раціональне та
збалансоване
харчування
школяра

Індивідуал Слабченк Анна
ьний
о

медицина та
охорона
здоров'я

Володими 6 Новгородрівна
кла Сіверський
с Центр дитячої та
юнацької

творчості
Чернігівської
області
130.
Реліктові рослини біологія
третинного
періоду
Голицького
ботанікоентомологічного
заказника

Командни Середа
й

Яна

Вікторівна 7 Позашкільний
кла комунальний
с навчальний
заклад «Центр
дитячої та
юнацької
творчості»
Бережанської
міської ради
гурток
"Екологічний
дизайн"
Тернопільської
області

Реліктові рослини біологія
третинного
періоду
Голицького
ботанікоентомологічного
заказника

Командни Середа
й

Яна

Вікторівна 7 Позашкільний
кла комунальний
с навчальний
заклад «Центр
дитячої та
юнацької
творчості»
Бережанської
міської ради
гурток
"Екологічний
дизайн"
Тернопільської
області

Реліктові рослини біологія
третинного
періоду
Голицького
ботанікоентомологічного
заказника

Командни Цапок
й

Дарія

Вікторівна 7 Позашкільний
кла комунальний
с навчальний
заклад «Центр
дитячої та
юнацької
творчості»
Бережанської
міської ради
гурток"Екологічн
ий дизайн"
Тернопільської
області

133.
Рівень нітратів у
водах
господарськопобутового
значення села
Ліски

екологічно
безпечні
технології та
прикладна
екологія

Індивідуал Шульга
ьний

Данило Володими 8 Лісківська
рович
кла загальноосвітня
с школа І-ІІІ ст.
Килійського
району Одеської
області

134.
Розповсюдження біологія
омели білої на
території селищ
Новогуйвинське
та Гуйва

Індивідуал Кушер
ьний

Анастас Олександр 8 Новогуйвинська
ія
івна
кла гімназія
с Житомирської
області

135.
Розповсюдження
та видова
різноманітність
трутовиків на
лісовій території
селища
Новогуйвинське

Індивідуал Дудченко Ілля
ьний

екологічно
безпечні
технології та
прикладна
екологія

136.
Розробка схеми сільськогоспод Індивідуал Гарькавен Марія
підготовки
арське
ьний
ко
молодих коней до дослідництво
конкуру на базі та
рефлексів"
винахідництво

Ігоревич

7 Новогуйвинська
кла гімназія
с Житомирської
області

Андріївна 9 Комунальний
кла заклад
с "Харківський
обласний палац
дитячої та
юнацької
творчості"

137.
Розробка
туристичного
маршруту «До
Охтирських гір»

науки про
Землю
(географія,
геологія)

Індивідуал Чергінець Валерія Юріївна
ьний

138.
Сіль в житті
людини

медицина та
охорона
здоров'я

Індивідуал Стугарева Юлія
ьний

Олександр 10 Одеська
івна
кла загальноосвітня
с школа І-ІІІ ст.
№ 48 Одеської
міської ради
Одеської області

139.
Сонячна
активність і
творчі здібності
людини

фізика

Індивідуал Лунгу
ьний

Сергійови 7 Петрівський
ч
кла Другий
с навчальновиховний
комплекс
"Загальноосвітня
школа І-ІІІ
ступенів дошкільний
навчальний
заклад"
Тарутинського

Олег

8 Охтирська ЗОШ
кла І-ІІІ ст.№ 1,
с Охтирський
МЦПО-МАН
Сумської області

району
Одеськоїобласті
140.
Сортовий
біологія
асортимент
озимої пшениці в
агроекологічних
умовах нашого
краю

Індивідуал Весельськ Вікторія Олександр 9 Квітневська
ьний
а
івна
кла загальноосвітня
с школа І - ІІІ ст.
Рівненської
області

141.
Ставлення
підлітків до
брехні

Індивідуал Спіндзак Христи Володими 8 Кривопільська
ьний
на
рівна
кла ЗОШ І-ІІІ
с ступенів ІваноФранківської
області

психологія

142.
Створення
комп'ютерні
системи поливу науки та
кімнатних рослин штучний
на основі
інтелект
мікроконтролеру
Arduino

Індивідуал Хараджян Михайл Олександр 5 Криворізький
ьний
о
ович
кла гуманітарнос технічний ліцей
№ 129
Дніпропетровськ
ої області

143.
Стрес та його
біологія
вплив на
біологічні об’єкти
рослинного світу

Індивідуал Опаленик Михайл Михайлов 9 Роменська міська
ьний
о
ич
кла Мала академія
с наук учнівської
молоді,
Роменська
спеціалізована
загальноосвітня
школа I-III ст.
№ 1 ім.
П.І.Калнишевськ
ого Сумської
області

144.
Сучасний
гідроекологічний
стан верхів’я р.
Білоус, шляхи
відтворення та
збереження
водного режиму
території

Індивідуал Андрунев Віталій Миколайо 10 Ріпкинська
ьний
ич
вич
кла гімназія
с Ріпкинської
районної ради
Чернігівської
області

екологічно
безпечні
технології та
прикладна
екологія

145.
Твердість води, хімія
методи її
усунення та
вплив на здоров’я

Індивідуал Чумакова Валерія Андріївна 10 Чернігівська
ьний
кла ЗОШ І-ІІІ ст.
с № 35
Чернігівської
міської ради
Чернігівської
області

146.
Технологія
застосування

Індивідуал Житковсь Андрій Романович 9 Рівненська
кла загальноосвітня

інженерні

енергетичних
науки
пірамід для
вирощування
сільськогосподар
ських рослин

ьний

147.
Торф як
альтернативне
паливо

Індивідуал Похильче Катерин Олегівна
ьний
нко
а

фізика

кий

с

школа І-ІІІ ст.
№ 24 Рівненської
міської ради
Рівненської
області

8 Житомирський
кла міський центр
с науковотехнічної
творчості
учнівської
молоді

148.
Умови утримання біологія
та розведення в
штучних умовах
жаби Шпоркової
гладенької

Індивідуал Біланов
ьний

149.
Урочище Липів
Яр як територія
для створення
природозаповідного
об'єкта

Індивідуал Дмитренк Вікторія Валеріївна 9 Озерянська ЗОШ
ьний
о
кла І-ІІІ ст.
с Варвинської
районної ради
Чернігівської
області

екологічно
безпечні
технології та
прикладна
екологія

Дмитро Романович 9 Комунальний
кла заклад Сумської
с міської ради –
Сумський
міський центр
екологонатуралістичної
творчості
учнівської
молоді Сумської
області

150.
Функціональний медицина та
стан підлітків при охорона
нейроциркуляторі здоров'я
й дистонії

Індивідуал Томчук
ьний

Зоряна Романівна 9 НВК «ЗОШ І-ІІІ
кла ст. – гімназія»
с смт Стара
Вижівка
Волинської
області

151.
Характеристика науки про
екзогенних
Землю
процесів
(географія,
корінного берега геологія)
річки Ворскла від
с. Доброславівка
до с. Куземин

Індивідуал Моісєєнко Дмитро Михайлов 9 Охтирська ЗОШ
ьний
ич
кла І-ІІІ ст.№ 8,
с Охтирський
МЦПО-МАН
Сумської області

152.
Характеристика науки про
стану ґрунтів смт Землю
Стара Вижівка
(географія,
геологія)

Індивідуал Максимец Мар’яна Романівна 7 НВК «ЗОШ І-ІІІ
ьний
ь
кла ст. – гімназія»
с смт Стара
Вижівка
Волинської
області

153.
Цукровий діабет - медицина та
проблема
охорона
сьогодення
здоров'я

Індивідуал Соляник Дар'я
ьний

Ростиславі 9 Роменська міська
вна
кла Мала академія
с наук учніської
молоді,
Роменська
загальноосвітня
школа I-III ст.
№ 4 Сумської
області

154.
Чиста країна
починається з
тебе!

Індивідуал Борисюк Дар'я
ьний

Олександр 8 Одеська
івна
кла спеціалізована
с школа № 21 I-III
ст. спортивного
напряму
Одеської міської
ради Одеської
області

екологічно
безпечні
технології та
прикладна
екологія

Очний етап пройде у вигляді постерного захисту власних проектів.
Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що
відряджає. Керівників делегацій просимо завчасно придбати квитки на
зворотний шлях. Відповідальність за життя та здоров’я учасників і своєчасне
оформлення документів несуть супроводжуючі особи.

Директор
доктор педагогічних наук,
професор

В. В. Вербицький

