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«26» квітня 2018 р.                                                                                       № 45 

 
Про підсумки заочного етапу 

Всеукраїнського конкурсу 

дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник» 

 

Згідно з Планом проведення масових заходів на 2018 рік, наказом Міністерства освіти і 

науки України №12 від 04.01.2018 року та відповідно до рішення Оргкомітету, Національний 

еколого-натуралістичний центр учнівської молоді запрошує до участі у очному етапі 

Всеукраїнського конкурсу дослідницько-експериментальних робіт з природознавства «Юний 

дослідник», що відбудеться 22 – 24 травня 2018 року, наступних учасників: 

 

Секція: НАРОДОЗНАВСТВО ТА КРАЄЗНАВСТВО 
1. Боришкевич Катерина, 5 клас, з роботою «Битва на ніжатиній ниві (за матеріалами робіт 

Ніжинської археологічної експедиції)» (Чернігівська область, НВК «Престиж» (гімназія – 

ЗОШ І ступеня – ДНЗ), керівник: Нагорна Наталія Миколаївна) 

2. Гнатюк Карина, 11 років, з роботою «Водні перлини Славутчини» (Хмельницька область, 

м.Славута, ЕНЦ, гурток «Основи біоетики», керівник: Огородник Ірина Федорівна) 

3. Єфремова Аліна, 11 років, з роботою «Символіка української національної вишиванки» 

(Одеська область, Тарутинський НВК«ЗОШ  І – ІІІ ступенів – ліцей – ДНЗ», керівник: 

Добинда Тетяна Миколаївна) 

4. Іваськевич Софія, 11 років, з роботою «Археологічні розкопки в урочищі Замкова гора  села 

Старий Збараж» (Тернопільська область, Збаразький район, ЗОШ І-ІІІ ст. Залужанської 

сільської ради, керівник: Деяк Ганна Михайлівна) 

5. Кириченко Аріна, 10 років, з роботою «Природа рідної землі в гаївках та веснянках» 

(Київська область, м. Біла Церква, ЗОШ І-ІІІ ступеня № 5, керівник: Юрковська Марія 

Миколаївна) 

6. Клок Влада, 11 років, з роботою «Історія рідного міста у витинанках «Сарни. Паперове диво» 

(Рівенська область, Сарненська гімназія, керівник: Мацкова Лариса Петрівна) 

7. Коваленко Кароліна, 11 років, з роботою «Обряди як складові елементи народних свят» 

(Херсонська область, Каховський район, Малокаховський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ», 

керівник: Портнова Олександра Ігорівна) 

8. Коваль Роман, 11 років, з роботою «Доповнювальні компоненти народного костюма (за 

матеріалами Старовижівського району Волинської області)» (Волинська область, НВК 

«ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» смт Стара Вижівка, керівник: Коваль Оксана Миколаївна) 

9. Костік Карина, 11 років, з роботою «Рушник єдності» - оберіг Миколаєва» (Будинок дитячої 

і юнацької творчості Заводського району м.Миколаїв, гурток «Юні етнографи»,  керівник: 

Луньова Надія Вікторівна) 

10. Левітська Уляна, 10 років, з роботою «Хустка в житті української жінки» (Хмельницька 

область, Шепетівський НВК №3 у складі «ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Н.Рибака та ліцей з 

посиленою військово-фізичною підготовкою» керівник: Ліскова Людмила Анатоліївна)  

11. Левківський Ілля, 11 років, з роботою «Таємнича символіка народної вишивки» 

(Житомирська область, Овруцький район, с. Можари, ЗОШ І-ІІІ ступенів, керівник: 

Мийсеєнко Ірина Вікторівна) 



12. Ліфаса Олександр, 10 років, з роботою «Традиції українського гончарства» (Хмельницька 

область, Шепетівський НВК №3 у складі «ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Н.Рибака та ліцей з 

посиленою військово-фізичною підготовкою», керівник: Чернецька Віра Іванівна) 

13. Налепа Аліна, 11 років, з роботою «Українські народні іграшки з соломи» (Чернівецька 

область, Сторожинецький район, ЦЕНТУМ, гурток «Плетіння та аплікація соломкою», 

Глибочківська ЗОШ І-ІІ ступенів, керівник: Броско Лариса) 

14. Пац Іван, 9 років, з роботою «Село моє – калинова сопілка» (Львівська область, Жовківський 

район, с.Любеля, ЗОШ І-ІІІ ступенів, керівник: Пац Тетяна Іванівна) 
15. Пономаренко Арина,10 років, з роботою «Роль кози в традиціях та іграшках українського 

народу» (Харківська область, м.Харків, «Фельдман Екопарк» керівник: Шманделюк 

Станіслава Сергіївна) 

16. Романюк Богдан, 11 років з роботою «Село Сілець» (Львівська область, Сокальський район, 

Сілецька ЗОШ І- ІІІ ступенів ім. І. Климіва-Легенди, керівник: Макарова Ольга Вікторівна) 

17. Танасова Катерина, Власюк Антон, 10 років, з роботою «Чумацькі обряди та звичаї як 

складова духовної культури України» (Миколаївська область, Туристично-краєзнавчий 

гурток Будинок дитячої і юнацької творчості Заводського району м.Миколаїв, керівник: 

Ткаченко Марія Володимирівна) 

18. Фалафівка Володимир, 10 років, з роботою «Рослини та тварини в символіці гуцульського 

весілля» (Чернівецька область, Путильський район, Підзахаричівський НВК «Перлина 

Гуцульщини», керівник: Кушнір Василина Іванівна) 

19. Царук Анна, 11 років, з роботою «Рушник – національний оберіг, народний символ України» 

(Рівенська область, Рокитнівський район, Томогашгородська ЗОШ І-ІІ ступенів № 3, 

керівник: Прит Тетяна Петрівна) Блащук Катерина, 11 років, з роботою «Ритуально-

міфологічні особливості святкування П’ятидесятниці в контексті весняної обрядовості на 

Вінничині» (Вінницька область, ОСЮН, гурток «Фолькльорно-етнографічний гурт 

«Бохоняни», керівник: Іванькова Оксана Володимирівна) 

20. Шулік Кіра, 10 років, з роботою «Українська хата – колиска нашого народу» (Сумська 

область, Глухівський район, КЗ РБТШ «Районний будинок творчості шклярів», Пермозький 

НВК, гурток «Юні друзі природи», керівник: Шеремет Світлана Анатоліївна) 
 

Секція: ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 
21. Белуніна Еліна, 10 років, з роботою  «Оксамитове мило» (Одеська область, Тарутинський 

район, НВК«ЗОШ І – ІІІ ступенів- ліцей – ДНЗ», керівник: Ковбасюк Олена Василівна) 

22. Борейко Владислав, 11 років, з роботою «Чай не просто напій, а часточка рідної землі» 

(Кіровоградська область, КЗ «КОЦЕНТУМ», гурток «Юні охоронці пророди», керівник: 

Шабанова Лілія Сергіївна) 

23. Варшанідзе Давід, 9 років, з роботою «Анімалотерапія як один із новітніх методів 

нетрадиційної медицини» (Хмельницька область, Шепетівський НВК №3 у складі ЗОШ І-ІІІ 

ступенів ім.Н.Рибака та ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою керівник: 

Федорчук Лілія Вікторівна) 

24. Гуцул Іван, 10 років, з роботою  «Дослідження токсичного впливу продуктів харчування 

через біотестування інфузорії-туфельки та визначення альтернативи для школярського ланч-

боксу» (Чернівецька область, Кельменецький район, с.Іванівці, ЗОШ І-ІІІ ступеню, 

керівники: Гуцул Тетяна Степанівна, вчитель, Білик Олена Анатоліївна, к.т.н.) 

25. Іванченко Андрій,  10 років, з роботою «Користь і шкода газованих напоїв» (Київська 

область, Погребінківська філія ОНЗ Путрівський НВК-Гімназія-ЗОШ І-ІІІ ступенів ДНЗ», 

керівник: Красніков Віталій Костянтинович) 

26. Линник Зоряна, 10 років, з роботою «Вплив добових ритмів на фізичну та інтелектуальну 

активність дітей» (Сумська область, КЗ «Сумський міський ЦЕНТУМ», Охтирський міський 

центр позашкільної роботи – МАН учнівської молоді, керівник: Лиска Ольга Григорівна) 

27. Манюк Юлія, Банах Анастасія, 11 років, з роботою «Безпечна альтернатива побутовій хімії» 

(Львівська область, Бродівський район, Заболотцівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів, керівник: 

Цімарно Марія Петрівна) 

28. Маркевич Юрій, Підсадоча Уляна, 11 років, з роботою «Корисне сміття»( Львівська область, 

Миколаївський район, Гранки-Кутівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, керівник: Балюк Катерина 

Василівна) 



29. Науменко Діана, 11 років, з роботою «Дослідження якості питної води» (Чернігівська 

область, Бахмацька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1, керівник: Пархоменко Тетяна Миколаївна) 

30. Ольхованко Максим, 10 років, з роботою «Дослідження безпечних замінників прального 

порошку» (Дніпропетровська область, Саксаганський район, м.Кривий ріг,  КЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 21, керівник: Онопрієнко Натадія Володимирівна) 

31. Пашко Аполлінарія, 9 років з роботою «Крок у суспільсьтво» (Рівненська область, 

Володимирецький район, м.Вараш, НВК ЗОШ І ступеня  – ДНЗ» №1, керівник: Делех Галина 

Андріївна, вчитель) 

32. Слота Аліна, 10 років, з роботою «Вплив фітонцидів на термін зберігання продуктів 

харчування» (Тернопільська область, Монастириський район, Завадівська ЗОШ І-ІІ ступенів, 

керівник: Барицька Надія Романівна) 

33. Смірнова Анна, 11 років, з роботою «Профілактика захворювань органів зору» (Херсонська 

область, СЗОШ № 27 з поглибленим вивченням інформатики та іноземних мов, керівник: 

Зубко Наталія Іванівна) 

34. Сукач Анастасія, 11 років, з роботою «Тварини не тільки друзі, але і лікарі» (Харківська 

область, Первомайський будинок дитячої та юнацької творчості, гурток «Юні друзі 

природи», керівник: Опікун Катерина Володимирівна) 

35. Чавес Гонсалес Даніела, 11 років, з роботою «Убтан – порошкоподібний засіб з аюрведичної 

косметології» (Тернопільська область, ПКНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості» 

Бережанської міської ради, керівник: Димашевська Христина Богданівна) 

36. Шабадаш Маргарита Сергіївна, 10 років, з роботою «Якісний одяг – здорова дититна» 

(Полтавська область, м.Горішні Плавні, СЗОШ №5 імені Л.І.Бугаєвської, керівник: Жила 

Ольга Олександрівна) 

37. Шеремет Кирило, 9 років, з роботою «Дослідження впливу домашніх тварин на самопочуття 

та емоційний стан людини» (Рівенська область, Сарненський район, с.Орлівка, ЗОШ І 

ступеня, керівник: Майданець Ольга Миколаївна) 
 

Секція: РОСЛИНИ НАВКОЛО НАС 
38. Бабак Дар’я, 11 років, з роботою «Розмноження рослин роду пеларгонія різними способами» 

(Чернігівська область, м.Прилуки, ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9, керівник: Скорина Тетяна 

Василівна) 

39. Білан Поліна, 8 років, 2-Б клас, з роботою «Вплив умов на простання насіння огірка» (м. 

Суми, ЗОШ І-ІІІ ст. №17).  

40. Бойчук Софія, 10 років, з роботою «Ефективність вирощування гінкго дволопатевого у 

м.Нетішин» (Хмельницька область, м.Нетішин, КПНЗ «Центр туризму і краєзнавства 

учнівської молоді», керівник: Троцик Людмила Віталіївна) 

41. Громик Вікторія, 11 років, з роботою «Вирощування екзотичної жакаранди мімозолистої з 

насіння в кімнатних умовах» (Волинська область, Маневицький район, НВК «ЗОШ І-ІІ 

ступенів-ДНЗ     с.Городок»  -  філія  опорного  закладу  «ЗОШ  І-ІІІ ступенів с. Прилісне» 

Прилісненської ОТГ, керівник: Терещенко Ніна Михайлівна) 
42. Дежурна Марія, 9 років, з роботою «Вирощування прострілу звичайного (Pulsatilla vulgaris 

Mill.)  з насіння» (Сумська область, КЗ «Сумський міський ЦЕНТУМ», гурток «Фітодизайн», 

керівник: Іванова Тетяна Олександрівна) 

43. Кирик Назарій, 11 років, з роботою «Природні та штучні екосистеми с.Ярчівці» 

(Тернопільська область, Зборівський район, с.Ярчівці, ЗОШ І-ІІ ступенів, керівник: Бігус 

Наталія Петрівна) 

44. Ковальчук Кароліна, 10 років, «Біологічні особливості і корисні властивості омели білої» 

(Дніпропетровська область, Новомосковський район, КПНЗ «ЦЕНТТУМ» Новомосковського 

району, Губинська ЗОШ №2, керівник: Сириця Тетяна Василівна) 

45. Козачук Кирило, 11 років, з роботою «Що приховує в собі насінина?» (Запорізька область, 

Запорізький колегіум «Мала гуманітарна академія» Кафедра природничих наук, керівник: 

Верьовкіна Ірина Володимирівна) 

46. Корж Наталія, 11 років, з роботою «Дрібноквіткова хризантема: біологія та вирощування» 

(Київська область, м.Переяслав-Хмельницький, «Центр творчості дітей та юнацтва 

Київщини», ЗОШ І-ІІІ ступенів №1,  керівник Товкун Юлія Олексіївна) 



47. Котик Діана, 11 років, з роботою «Дослідження умов проростання рослин на прикладі 

глоксинії (синінгії прекрасної)» (Тернопільська область, Підгаєцький район, Новосілківська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів) 

48. Кулька Ілона, 11 років, з роботою «Красула: опис, ареал, досліди» (Львівська область, 

Бродівська СЗОШ № 2, керівник: Ковальчук Марія Іванівна) 

49. Лимич Марко, Лимич Віктор, 3 клас, «Вирощування сенполій у домашніх умовах» 

(Львівська область, Комарнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Городоцького району, керівник: Мак 

Тетяна Володимирівна) 

50. Ломей Денис, 10 років, з роботою «Дослідження залежності урожайності зеленої маси і 

насіння амаранту від терміну висівання (осінь, весна)» (Івано-Франківська область, ЗОШ І-

ІІІст № 17, ОЕНЦУМ, керівник: Сидорак Валентина Іванівна) 

51. Мозгова Анастасія, 11 років, з роботою «Розмноження чуфи насіннєвим способом» (Сумська 

область, Шосткінська міська СЮН, СЗОШ І-ІІІ ступенів №1, керівник: Мужило Віктор 

Іванович) 

52. Музика Наталя, 11 років, з роботою «Лишайники – індикатори довкілля. Поширення і стан 

популяцій на території смт Токарівка» (Миколаївська область, Будинок дитячої і юнацької 

творчості Веселинівської селищної ради керівник: Галинський Сергій Федорович) 

53. Овередіна Аліна, 10 років, з роботою «Сезонні коливання крохмалю у деревних рослин бузку 

звичайного та сосни звичайної» (Харківська область, Ізюмський центр дитячої та юнацької 

творчості, керівник: Іванова Наталія Олександрівна) 

54. Паламаренко Анастасія, 11 років, з роботою «Чому українці вважають калину символом 

України» (Черкаська область, Христинівський район, Верхнянський НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 1 – ліцей, керівник: Збаращук Наталія Павлівна) 

55. Полтараков Максим, 10 років, з роботою «Дослідження та вивчення насіннєвого 

розмноження павловнії в різних умовах» (Дніпропетровська область, КЗО «СЗШ № 76 І-ІІІ 

ступенів», КЗО ОЕНЦУМ, гурток «Юні квітникарі», керівник: Лапіна Ольга Петрівна) 

56. Сікуцький Віталій, 10 років, з роботою «Розмноження узумбарської фіалки (сенполії)» 

(Вінницька область, Ямпільський район, ВОСЮН, ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Михайлівка, 

керівник: Табачнікова Оксана Григорівна) 

57. Червюк Олена, 11 років, з роботою «Тест-реакція кресс-салату на вплив зовнішніх факторів» 

(Чернівецька область, Дихтинецька ЗОШ І-ІІІ ступенів, керівник: Савчук Марія Миколаївна) 

58. Ящук Юлія, 10 років, з роботою «Проект-дослідження «Квіти на шкільному дворі» 

(Житомирська область, Бердичівський район,  Райгородоцька ЗОШ І-ІІІ ступенів ім.Героя 

Радянського Союзу В.К.Олійника, керівник: Сафанюк Оксана Степанівна) 
 

Секція: ТВАРИННИЙ СВІТ 
59. Баришевська Богдана, 11 років, з роботою «Особливості вирощування перепілок у домашніх 

умовах та їх значення для здоровя людини» (Запорізька область, Приморський район, КЗ 

«Преславська багатопрофільна ЗОШ І-ІІІ ступенів», керівник: Рязанцев Віталій Вікторович) 
60. Вакуленко Юлія, 11 років, з роботою «Спостереження за ластівкою сільською у весняно-

осінні періоди 2016-2017 років у с.Василівка на Кінбурнському півострові» (Миколаївська 

область, Очаківський район,  ОЕНЦУМ, гурток «Юні природознавці» на базі Васильківської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів, керівник: Лахтіонова Ірина Вікторівна) 
61. Валова Софія, 10 років, з роботою «Біологія гніздування лебедя-шипуна на території 

ландшафтного заказника «Дебальцевські лимани» (Дніпропетровська обл., Васильківський 

район, Дебальцівський НВК «ЗНЗ-ДНЗ», керівник: Шклярук Наталія Володимирівна) 
62. Василенко Діана, 11 клас, з роботою «Дослідження оптимальних умов для вирощування 

личинок тритона голчастого в домашніх умовах» (Херсонська область, багатопрофільна 

гімназія № 20 ім. Бориса Лавреньова, керівник: Ласька Світлана Сергіївна) 
63. Грицай Анна, 11 років, з роботою «Дослідження видового складу тварин Межівського 

району занесених до Червоної книги України та Дніпропетровської області» 

(Дніпропетровська область, Межівський район, смт. Межова НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів-

аграний ліцей- інтернат», керівник: Маслак Вікторія Сергіївна) 
64. Декет Іван, 11 років, з роботою «Дослідження популяції  бобра  європейського (Castor fiber)  

в акваторії річки Оріль Магдалинівського району Дніпропетровської  області» 



(Дніпропетровська  область, Магдалинівський район, с.Заплавка, ЗОШ І-ІІІ ступенів, гурток 

«Юні лісівники», керівник: Сова Сергій Якович) 
65. Ейне Ілона, 11 років, з роботою «Особливості будови панцира черепах різних видів» (м.Київ, 

вихованка гуртка юннатів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення, 

керівник: Сидоренко Ірина Володимирівна) 
66. Житник Єлизавета, 10 років, з роботою «Дегу – догляд та особливості утримання в домашніх 

умовах» (Вінницька область, ВОСЮН, гурток «Домашній акваріум», керівник: 

Страшевський Юрій Миколайович) 

67. Ліннік Віталій, 11 років, з роботою «Зберегти бджіл – означає зберегти життя» 

(Дніпропетровська область, Софіївський район, с. Мар’ївка, КЗ «ЗОШ №1 І-ІІ ступеню», 

керівник: Рак Наталія Микитівна) 
68. Лучків Тетяна, 11 років, з роботою «Еколого-біологічні особливості та перспективи 

збереження орнітофауни Снігурівщини» (Миколаївська область, Василівська ЗОШ І-ІІ 

ступенів Снігурівської районної ради, гурток «Друзі природи»). 
69. Москалець Захарій, 9 років, з роботою «Морфологічні та екологічні особливості хлібних 

жуків» (Київська область, Києво-Святошинський РЕНЦУМ, Новосілківська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів, гурток «Друзі природи», керівник: Фоміна Олена Леонідівна) 
70. Олійник Вікторія, 11 років, з роботою «Біологія розмноження сірої чаплі в природних 

умовах існування» (Чернівецька область, Сокирнянський район, Білоусівський НВК, 

керівник: Дорофей Марія Іванівна) 
71. Павлов Максим, 9 років, з роботою «М У Р А Х И. Невідоме про відомих» (Київська область, 

Васильківський район, с.Путрівка, НВК «гімназія – ЗОШ І-ІІІ ступенів», керівник: Дідук 

Тамара Феліксівна) 
72. Подлєгаєв Марко, 9 років, з роботою «Дослідження та порівняльний аналіз життєдіяльності 

рудих лісових мурах в природних умовах та у формікарії» (Рівенська область, Сарненський 

район, Костянтинівська ЗОШ І-ІІ ступенів, керівник: Чиж Жанна Григорівна) 
73. Позарецький Спартак, 11 років, з роботою «Оптимальні умови росту і розвитку маїсових 

полозів» (Донецька область,  м. Краматорськ, ЗОШ І-ІІІ ступенів № 11, Краматорський ЦПР, 

гурток юних зоологів, керівник: Ксенжук Олена Іванівна) 
74. Попик Владислав, 11 років, з роботою «Біологічні особливості іхтіофауни Дністровського 

водосховища на території НПП «Хотинський» (Чернівецька область, Хотинський район, 

Рукшинська ЗОШ І-ІІІ ступенів, керівник: Григоришена Лариса Іванівна) 
75. Поправка Богдан, 10 років, з роботою «Вивчення особливостей утримання та розведення 

шпорцевої жаби» (Дніпропетровська область, м.Кривий ріг,  КЗОШ № 71, КПНЗ «СЮН 

Покровського району», гурток «Юні акваріумісти», керівник: Тесленко Наталія Василівна) 
76. Рибачок Микола, 11 років, з роботою  «Особливості сімей бджоли медоносної, її склад та 

поведінка» (Черкаська область, Христинівський район, Верхнянський НВК «ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 1 – ліцей», керівник: Покотило Наталія Романівна) 
77. Сакун Анастасія, 11 років, з роботою «Вплив якості корму на несучість перепілок породи 

«англійська біла» та «фенікс золотий» (Дніпропетровська область, м.Кривий ріг,  КЗШ №44, 

КПНЗ «СЮН Покровського району», гурток «Любителі домашніх тварин», керівник: Гейко 

Ольга Миколаївна) 
78. Січкар Тамара, 11 років, з роботою «Дослідження особливостей утримання та розведення 

шиншили звичайної» (Дніпропетровська область, КЗО «ЗОШ № 76 І-ІІІ ступенів» КЗО 

ОЕНЦУМ, гурток «Юні кролівники», керівник: Мізін Валерія Вікторівна) 
 

Секція: Я І ПРИРОДА 
79. Бондарець Артем, 10 років, з роботою «Прибережно-водна рослинність річки Смячки» 

(Чернігівська область, Новгород-Сіверський район, КЗ «Чернігівська ОСЮН», Смяцька 

ЗОШ І-ІІІ ступенів, керівник: Лопатинська Світлана Іванівна) 

80. Дуй Олександра, 11 років, з роботою «Дослідження епіфітної бріофлори центрального парку 

міста Здолбунів» (Рівенська область, м.Здолбунів, ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1, керівник: Юрчак 

Оксана Анатоліївна) 

81. Іленда Анна, 11 років, з роботою «Подаруй річці нове життя» (Миколаївська область, 

Снігурівський район, гурток «Юні охоронці природи» Павлівського НВК, керівник: Габелюк 

Алла Ярославівна) 



82. Каранда Анна, 11 років, з роботою «Вплив природного біорегулятора «Епін екстра»а на 

вкорінення та ріст каланхое Блосфельда» (Київська область, Броварі,  ДЕНЦ «Камелія», 

гурток «Основи ландшафтрого дизайну», керівник: Духніч Валентина Григорівна) 

83. Кирилюк Володимир, 11 років, з роботою «Альтернативні методи виготовлення паперу» 

(Чернівецька область, Хотинський район, Клішковецька гімназія, наукове товариство 

«Ерудит», керівник: Палагнюк Світлана Дмитрівна) 

84. Косяк Анна, 11 років, з роботою «Чудо-еліксир для коренеутворення кімнатних рослин» 

(Дніпропетровська область, м.Кривий ріг,  Криворізька гімназія № 91, керівник:Косяк Тетяна 

Сергіївна) 

85. Крижановська Ніна, 11 років, з роботою «Захист об’єктів соціальної інфраструктури села 

Тузла від абразії» (Одеська область, Татарбунарський район, Тузлівська ОТГ, НВК «ЗОШ І-

ІІІ ступеня – ліцей», керівник: Карпенко Інна Володимирівна) 

86. Мишура Тетяна, 10 років, з роботою «Рослини-індикатори визначення якості питної води в 

місті Берестечко» (Волинська область, Горохівський район, Будинок дитячої та юнацької 

творчості м. Берестечко, гурток «Юні квітникарі», керівник: Метельська Олександра 

Стефанівна) 

87. Мізірний Михайло, 10 років, з роботою «Жива і мертва вода і її вплив на ріст і розвиток 

рослин» (Луганська область, Кремінський район, с.Бараниківка, ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

керівник: Петрова Світланана Васильвна) 

88. Пирогов Нікіта, 9 років, з роботою «Протока «Промоїна» – біла пляма в природі 

Генічеського району» (Херсонська область,  Генічеський район, НВК «Гімназія - СЗОШ   I 

ступеня з  поглибленим вивченням   іноземних мов»,  Генічеська СЮН, гурток  «Дослідники 

заповідних стежок України»,  керівник: Пирогов Ігор Анатолійович) 

89. Полонська Дар’я, 11 років, з роботою «Аналіз питної води з різних джерел міста Горішні 

плавні» (Полтавська область, м.Горішні Плавні, СЗОШ №3 імені В.О.Нижниченка, керівник: 

Полонська Вікторія Вікторівна) 

90. Потапчук Софія, 11 років, з роботою «Козина гора – унікальний ландшафт Здолбунівщини» 

(Рівенська область, Здолбунівський район, Гільчанський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ», 

керівник: Кулік Іванна Петрівна) 

91. Тимохович Артур, 11 років, з роботою «Заростання пісків на берегах річки Десни» 

(Чернігівська область, Новгород-Сіверський район, КЗ «Чернігівська ОСЮН», гімназія  

ім.К.Д.Ушинського, керівник: Сивоглаз Наталія Володимирівна) 

92. Трач Христина, 11 років, з роботою «Дослідження екологічного стану річки Гніздечної у 

с.Іванчани Збаразького району Тернопільської області» (Тернопільська область, Збаразький 

район, Іванчанська  ЗОШ I-II ступенів, керівник: Бутрин Світлана Степанівна) 

93. Тріпадуш Юлія, 11 років, з роботою «Вивчення сапонітових глин Ташкинського родовища» 

(Хмельницька область, Славутський ЕНЦШ, гурток «Природа рідного краю», керівник: 

Нікітчук Тетяна Олександрівна) 

94. Чорненька Софія, 11 років, з роботою «Дослідження якості води ставу «Грабське» річки 

Ржавець» (Київська область, Яготинський НВК «СЗШ І-ІІІ ступнів № 2», керівник: Година 

Раїса Іванівна) 

95. Шубін Михайло, 10 років, з роботою «Перспективи використання сонячної кухні в 

Житомирській області» (Житомирська область, ЖМЦНТТУМ, ЗОШ №5, керівник: Шубін 

Анатолій Григорович) 

96. Якименко Аміна, 9 років з роботою «Дослідження впливу кімнатних рослин на емоційний 

стан школярів та чистоту повітря в класній кімнаті» (Київська область, Переяслав-

Хмельницький район,  Стовп’язьке НВО «ЗОШ І-ІІІ ст. ДНЗ», керівник: Девко Галина 

Миколаївна) 
 

Дослідницько-експериментальні роботи, які створені групою авторів, представляє один 

із учасників проекту. 

Заїзд і реєстрація учасників фінального етапу конкурсу − 22 травня з 9.00 до 13.00 год. 

за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний центр 

учнівської молоді. Проїзд від центрального залізничного вокзалу: маршрутним таксі № 558 

або № 181 (18+7) до зупинки «Мостицька». 

Від`їзд учасників конкурсу – 24 травня після 14.00 год. 



Збереження життя та здоров’я учасників і своєчасне оформлення документів 

забезпечують супроводжуючі особи. 

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що відряджає. 

Детальна інформація – за телефонами: 0 (44) 430-43-90, (093)938-93-22; електронна 

пошта: galyna.nikitenko@nenc.gov.ua (Галина Нікітенко – методист НЕНЦ). 

 

 

Директор НЕНЦ                                                                          В. В. Вербицький 

 
 


