
Міністерство освіти і науки України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

НАКАЗ 

м. Київ

«02» листопада 2018 р.       № 92 

 

Про підсумки проведення 

Всеукраїнського біологічного 

форуму учнівської та студентської 

молоді «Дотик природи 2018» 

 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 04.01.2018 р. № 12, листа Міністерства освіти і науки України 

від 18.09.2018 р. № 3-912 «Про проведення Всеукраїнського біологічного 

форуму учнівської та студентської молоді «Дотик природи» з 31 жовтня по 

2 листопада ц. р. Національним еколого-натуралістичним центром учнівської 

молоді було проведено фінальний етап Всеукраїнського біологічного форуму 

учнівської та студентської молоді «Дотик природи» 2018 року. 

Учасниками І і ІІ етапів заходу стали учні закладів загальної, 

позашкільної та професійно-технічної освіти, студенти закладів вищої освіти з 

23 регіонів України (Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, 

Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, 

Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, 

Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, 

Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей) та м. Києва. 

За підсумками оцінювання учнівських та студентських науково-

дослідницьких проектів на фінальному етапі в категоріях: зоологія, фізика, 

астрономія, хімія, біохімія, енергозберігаючі технології, анатомія людини, 

фізіологія людини, науки про Землю (географія, геологія), психологія та 

поведінка людини, мікробіологія, екологія та проблеми довкілля, охорона 

здоров’я, ботаніка 

 

НАКАЗУЮ: 

 

І. Нагородити дипломами Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки 

України переможців Всеукраїнського біологічного форуму учнівської і 

студентської молоді «Дотик природи 2018» за зайняте перше місце: 

в категорії «Ботаніка» 



1. Сіміоненко Ольга Андріївна, учениця 11 класу комунального закладу 

освіти "Навчально-виховний комплекс № 33 «Маріїнська 

багатопрофільна гімназія – загальноосвітній навчальний заклад 

І ступеня» Дніпровської міської ради Шевченківського району 

Дніпропетровської області з науково-дослідницьким проектом: 

Антропогенний вплив на біосистеми заказників Дніпропетровської 

області (95 балів). 

в категорії: «Зоологія» 

1. Худий Олександр Олексійович, учень 9 класу Чернівецької гімназії № 3, 

вихованець комунального закладу «Чернівецький обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» з науково-

дослідницьким проектом: Фауна пластинчастовусих (Coleoptera: 

scarabaeoidea) Буковини (92 бали); 

2. Волощук Євген Святославович, учень 9 класу Чернівецького ліцею № 1, 

вихованець комунального закладу «Чернівецький обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» з науково-

дослідницьким проектом: Фауна пластинчастовусих (Coleoptera: 

scarabaeoidea) Буковини (92 бали); 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

1. Мулін Владислав Сергійович, учень 10 класу комунального навчального 

закладу "Хіміко-екологічний ліцей" Дніпровської міської ради м. Дніпро 

з науково-дослідницьким проектом: Аналіз причин евтрофірування 

ділянки узбережжя Азовського моря (94 бали); 

в категорії: «Енергозберігаючі технології» 

1. Будзь Анастасія В’ячеславівна, учениця 10 класу комунального 

навчального закладу «Хіміко-екологічний ліцей» Дніпровської міської 

ради з науково-дослідницьким проектом: Дослідження отримання біогазу 

із цукрового сорго та переваги його застосування у промисловості 

України (95 балів); 

в категорії: «Охорона здоров'я» 

1. Малюк Наталія Станіславівна, учениця 11 класу Українського медичного 

ліцею Національного медичного університету імені О.О. Богомольця з 

науково-дослідницьким проектом: Антипроліферативні та протипухлинні 

властивості сполук імідазольного ряду у модельній системі 

адгезивнозалежних клітин MCF-7 in vitro (96 балів); 

в категорії: «Науки про Землю» 

1. Бурлуцька Дарія Олександрівна, учениця 9 класу Плетеноташлицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради 

Кіровоградської області з науково-дослідницьким проектом: Туризм у не 

туристичному місці (98 балів); 

в категорії: «Анатомія людини» 



1. Перевертайло Юлія Сергіївна, учениця 11 класу Криворізької гімназії 

№ 49 Криворізької міської ради Дніпропетровської області з науково-

дослідницьким проектом: Дослідження впливу профілактичних заходів 

на стан здоров’я учнів в умовах електромагнітного випромінювання 

(95 балів); 

в категорії: «Мікробіологія» 

1. Жукович Артем Іванович учень, 7 класу Ліцею міжнародних відносин 

№ 51 м. Києва з науково-дослідницьким проектом: Морфологічні зміни і 

врожайність сої за обробки біопрепаратом Оптимайз 2000 (91 бал); 

2. Чалий Олександр Олександрович, учень 7 класу Ліцею міжнародних 

відносин № 51 м. Києва з науково-дослідницьким проектом: 

Морфологічні зміни і врожайність сої за обробки біопрепаратом 

Оптимайз 2000 (91 бал); 

в категорії: «Психологія і поведінка людини» 

1. Фiлоненко Марiя Володимирiвна, учениця 11 класу Харківської 

спеціалізованої школи I-III ступенів № 17 Харківської міської ради 

Харківської області з науково-дослідницьким проектом: Взаємозв’язок 

самотності з самооцінкою та сенсожиттєвою кризою в підлітковому віці 

(95 балів); 

в категорії: «Фізика» 

1. Хрокало Олександр Геннадійович, вихованець комунального закладу 

"Роменська міська Мала академія наук учнівської молоді" Роменської 

міської ради Сумської області, учень 11 класу Роменська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 11 з науково-дослідницьким проектом: Створення 

прототипу пристрою "Безпечна лабораторія віварію" (96 балів); 

в категорії: «Фізіологія людини» 

1. Сімонова Софія Андріївна учениця 10 класу комунального навчального 

закладу «Хіміко-екологічний ліцей» Дніпровської міської ради м. Дніпра 

з науково-дослідницьким проектом: Аналіз фізичної активності і 

адаптаційних можливостей кардіо-респіраторної системи підлітків при 

різному інформаційному навчальному навантаженні (95 балів); 

в категорії: «Біохімія» 

1. Гудзенко Єлизавета Дмитрівна, учениця 10 класу Українського 

гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка з науково-дослідницьким проектом: Особливості впливу 

меланінових пігментів базидіоміцетових грибів на кровотворну систему 

ссавців (95 балів); 

в категорії: «Хімія» 

1. Паршина Світлана Віталіївна, вихованка Малої академії наук учнівської 

молоді Мелітопольської міської ради Запорізької області з науково-

дослідницьким проектом: Оптимізація методів вилучення та ідентифікації 

біофлавоноїдів з Betula pendula (95 балів). 



ІІ. Нагородити дипломами Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України призерів 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської і студентської молоді 

«Дотик природи 2018» за зайняте друге місце: 

в категорії «Ботаніка» 

1. Карнаух Поліна Сергіївна, вихованка комунального позашкільного 

навчального закладу "Мала академія наук учнівської молоді" 

Василівської районної ради Запорізької області, учениця 9 класу 

комунального закладу «Дніпрорудненська спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів «Світоч» Василівської районної ради Запорізької області з 

науково-дослідницьким проектом: Вирощування винограду столових 

сортів на бідних ґрунтах в Запорізькій області при несприятливих 

погодних умовах (82 бали); 

2. Тарасенко Вікторія Володимирівна, вихованка Малої академії наук 

учнівської молоді Мелітопольської міської ради Запорізької області з 

науково-дослідницьким проектом: Вплив біостимуляторів на формування 

врожайності гороху посівного (Pisum sativum L.) в умовах Південного 

степу України (84 бали);  

3. Головченко Катерина Андріївна, учениця 10 класу Вилківського 

навчально-виховного комплексу «Заклад загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів – ліцей» Вилківської міської ради Одеської області з 

науково-дослідницьким проектом: Дослідження сучасного стану водяного 

горіха плаваючого в екосистемах дельти Дунаю (86 балів); 

4. Михайлова Лариса Вадимівна, вихованка комунального закладу Сумської 

міської ради - Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді, учениця 10 класу загальноосвітньої школи № 5 

державного підприємства «Сумське лісове господарство» м. Суми з 

науково-дослідницьким проектом: Підвищення схожості насіння Модрини 

європейської (86 балів); 

5. Колосок Аліна Андріївна, вихованка комунального закладу Сумської 

міської ради - Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді, учениця 10 класу загальноосвітньої школи № 5 

державного підприємства «Сумське лісове господарство» м. Суми з 

науково-дослідницьким проектом: Порівняльний аналіз враження 

верхівковим короїдом ділянок хвойного лісу в урочищі «Сосняк» 

(85 балів); 

6. Пода Дмитро Ігорович, учень 10 класу комунального закладу 

"Партизанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Дніпровської 

районної ради Дніпропетровської області з науково-дослідницьким 

проектом: Порівняння продуктивності сортів та гібридів Пекінської 

капусти в умовах Північного Степу (85 балів); 



7. Котис Софія Василівна, учениця 9 класу Городницької загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Скалатської міської ради Підволочиського району 

Тернопільської області з науково-дослідницьким проектом: Рослинний 

світ Городницьких Товтр - заповідника "Медобори" (82 бали); 

8. Ляшенко Марина Вікторівна, вихованка комунального закладу «Центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської 

обласної ради, учениця 11 класу Херсонської гімназії № 1 Херсонської 

міської ради з науково-дослідницьким проектом: Сучасний стан 

популяції Катрана понтійського (CRАMBE PОNTICA STEVEN EX 

RUPR) в межах Національного природного парку «Джарилгацький» 

(86 балів); 

в категорії: «Зоологія» 

1. Овчіннікова Ірина Валеріївна, вихованка комунального закладу «Центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської 

обласної ради, учениця 9 класу Херсонської спеціалізованої школи 

І-ІІІ ступенів № 31 з поглибленим вивченням історії, права та іноземних 

мов з науково-дослідницьким проектом: Особливості перебування огара 

(Tadorna ferruginea) у регіоні біосферного заповідника «Асканія-Нова» 

імені Ф.Е. Фальц-Фейна (82 бали); 

2. Стринаглюк Віталій Богданович, учень 8 класу Городенківської гімназії 

імені Антона Крушельницького Городенківської районної ради Івано-

Франківської області, вихованець Городенківського Центру Творчості 

Учнівської Молоді з науково-дослідницьким проектом: Екологічні 

особливості яструбиних птахів на території Північного Покуття (84 бали); 

3. Гедзюк Владислав Олегович, вихованець Екологічного центру 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді з науково-дослідницьким 

проектом: Атлас гніздових птахів м. Рівного (83 бали); 

4. Золотопупова Софія Сергіївна, учениця 11 класу комунального закладу 

"Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради 

Волинської області" з науково-дослідницьким проектом: Біотичні 

відносини гастропод та партеніт трематод у водоймах Волинської області 

(80 балів); 

5. Скряга Валерія Олександрівна, учениця 9 класу загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 32 м. Краматорська Донецької області з науково-

дослідницьким проектом: Герпетофауна заповідних зон Півночі 

Донецької області і тенденції до її змін (88 балів); 

6. Коцюмбас Яна Сергіївна, учениця 11 класу Новояворівського навчально-

виховного комплексу “загальноосвітня школа ІІ ступеня – ліцей” 

Яворівської районної ради Львівської області з науково-дослідницьким 

проектом: Дослідження впливу доместикації на морфофізіологічні 

показники і поведінку фредок (85 балів); 



7. Моїсеенко Маргарита Анатоліївна, вихованка комунального закладу 

«Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості», Центру 

реабілітації рукокрилих «Фельдман-Екопарк» з науково-дослідницьким 

проектом: Дослідження обсягів споживання комах рукокрилими (81 бал); 

8. Лавро Вікторія Ігорівна, учениця 8 класу Василівської загальноосвітньої 

школи І–ІІ ступенів Снігурівської районної ради Миколаївської області з 

науково-дослідницьким проектом: Еколого-біологічні особливості та 

перспективи збереження орнітофауни Снігурівщини (85 балів); 

9. Грабівчук Марія Валеріївна, учениця 10 класу Бердянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Бердянської міської ради 

Запорізької області з науково-дослідницьким проектом: Інтродуцент 

малакофауни Азовського моря молюск Scapharca cornea (Reeve) та його 

місце в трофічному ланцюзі водойми (81 бал);  

10. Ладна Діана Дмитрівна, вихованка Малої академії наук учнівської молоді 

Мелітопольської міської ради Запорізької області з науково-

дослідницьким проектом: Мелітопольські високольотні голуби: досвід 

утримання та розведення (82 бали); 

11. Кизим Катерина Андріївна, учениця 10 класу опорного закладу 

Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Пирятинської 

міської ради Полтавської області з науково-дослідницьким проектом: 

Місце НПП „Деснянсько-Старогутський“ у системі міграційних шляхів 

птахів України (82 бали); 

12. Толстяк Нікіта Сергійович, вихованець комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» з науково-

дослідницьким проектом: Моніторинг колонії кажана пізнього (Eptesicus 

serotinus) на території біостанції ХНУ імені В.Н. Каразіна (86 балів); 

13. Стадник Олексій Ігорович, вихованець комунального закладу 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» з науково-

дослідницьким проектом: Моніторінг колонії кажана пізнього (Eptesicus 

serotinus) на території біостанції ХНУ імені В.Н. Каразіна (85 балів); 

14. Вонсуль Маркіян Миколайович, учень 8 класу Городенківської гімназії 

імені Антона Крушельницького Городенківської районної ради Івано-

Франківської області, вихованець гуртка "Юні екологи" Городенківського 

районного центру творчості учнівської молоді Івано-Франківської області 

з науково-дослідницьким проектом: Особливості гніздової біології 

підсоколика великого Falco subbuteo L. на території Придністровського 

Покуття (81 бал);  

15. Горічок Сніжана Романівна, учениця 9 класу Городенківської гімназії 

імені Антона Крушельницького Городенківської районної ради Івано-

Франківської області з науково-дослідницьким проектом: Особливості 

екології яструба малого Accipiter nisus L. на території Північного Покуття 

(83 бали); 



16. Теплюк Катерина Андріївна, учениця 8 класу опорного закладу 

Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Пирятинської 

міської ради Полтавської області з науково-дослідницьким проектом: 

Порівняльна характеристика лісового та лучного орнітокомплексів в 

околицях бази „Деснянка“ (83 бали); 

17. Онуфрійчук Вікторія Юріївна, учениця 9 класу Клесівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Клесівської селищної ради 

Сарненського району Рівненської області з науково-дослідницьким 

проектом: Стан популяції білого лелеки селища Клесів (80 балів); 

18. Суходольська Оксана Денисівна, учениця 10 класу еколого-природничого 

ліцею № 116 м. Києва з науково-дослідницьким проектом: Необхідність 

вакцинації собак та її вплив на здоров’я тварини (89 балів); 

19. Саприкіна Марія Андріївна, учениця 8 класу загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 10 м. Краматорська Донецької області з науково-

дослідницьким проектом: Червоновуха черепаха Trachemys scripta elegans 

як інвазивна загроза у водоймах півночі Донецької області (88 балів); 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

1. Рильська Яна Сергіївна, студентка 1-го курсу Запорізького національного 

університету Центр науково-технічної творчості «Грані» (м. Запоріжжя) з 

науково-дослідницьким проектом: Автоматичний звуковий оповіщувач 

несприятливого санітарного стану повітря в шкільних класах (81 бал); 

2. Полякова Ганна Андріївна, учениця 10 класу Енергодарської 

багатопрофільної гімназії "Гармонія" Енергодарської міської ради 

Запорізької області з науково-дослідницьким проектом: Визначення якості 

води Каховського водосховища методами біоіндикації в межах міста 

Енергодар (81 бал); 

3. Мулявка Єва Романівна, учениця 11 класу Білецьківського навчально-

виховного комплексу Кременчуцької районної ради Полтавської області з 

науково-дослідницьким проектом: Еколого-гідрологічний аналіз причин 

зникаючого озера Мочинське та перспективи його оздоровлення 

(85 балів); 

4. Алексик Наталія Василівна, учениця 10 класу гімназії № 178 

Солом’янського району м. Києва з науково-дослідницьким проектом: 

Переробка використаного мила як вторинної сировини (82 бали); 

5. Фадєєва Вероніка Віталіївна, учениця 10 класу гімназії № 178 

Солом’янського району м. Києва з науково-дослідницьким проектом: 

Переробка використаного мила як вторинної сировини (82 бали); 

6. Яворов Михайло Сергійович, учень 11 класу Криворізької 

загальноосвітньої школи I-III  ступенів № 123 Дніпропетровської області 

з науково-дослідницьким проектом: Природне поновлення деревних порід 

Карачунівського лісового масиву за різного ступеня розвитку 

надґрунтового покриву (85 балів);  



7. Ралко Максим Русланович, учень 10 класу Озерянської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Варвинської районної ради Чернігівської області, 

вихованець гуртка «Юні охоронці природи» комунального закладу 

"Чернігівська станція юних натуралістів" з науково-дослідницьким 

проектом: Урочище «Цикля» як перспективний об’єкт природно-

заповідного фонду Варвинського району (82 бали); 

в категорії: «Енергозберігаючі технології» 

1. Білей Валерія Юріївна, учениця 11 класу Криворізького природничо-

наукового ліцею Дніпропетровської області з науково-дослідницьким 

проектом: Вимірювання атмосферного тиску температури та вологості 

повітря за допомогою міні метеостанції (85 балів); 

2. Розвора Вікторія Вікторівна, учениця 9 класу Зборянського навчально-

виховного комплексу І-ІІ ступенів Верхнянської сільської ради 

об’єднаної територіальної одиниці Калуського району Івано-Франківської 

області з науково-дослідницьким проектом: Моє енергоефективне село 

Збора (86 балів); 

3. Сенча Іван Олександрович, вихованець комунального закладу «Роменська 

міська Мала академія наук учнівської молоді" Роменської міської ради 

Сумської області, учень 10 класу Роменської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 5 Роменської міської ради Сумської області з науково-

дослідницьким проектом: Перспективи використання сонячної енергії в 

умовах міста Ромни та Роменського району (88 балів); 

4. Яцюк Марія Андріївна, учениця 11 класу спеціалізованої школи № 43 

м. Києва з науково-дослідницьким проектом: Створення нановуглецевих 

флюофорів та визначення їхньої токсичності на живі організми (83 бали); 

в категорії: «Охорона здоров'я» 

1. Печериця Марія Ігорівна, учениця 9 класу Часовоярської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15 Бахмутської районної ради 

Донецької області з науково-дослідницьким проектом: Використання 

ферментованих чаїв з лікарської сировини як засіб профілактики хвороб 

(87 балів); 

2. Овчарук Михайло Анатолійович, учень 11 класу Клекотинської середньої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Шаргородського району 

Вінницької області з науково-дослідницьким проектом: Вплив 

енергетичних напоїв на здоров'я підлітків (85 балів); 

3. Пономарчук Данило Денисович, учень 10 класу Запорізького технічного 

ліцею м. Запоріжжя, вихованець Запорізького обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді «Грані» з науково-дослідницьким 

проектом: Настінний електролюмінісцентний сигналізатор недопустимих 

рівнів шуму та вібрацій в шкільних класах (89 балів); 

в категорії: «Науки про Землю» 



1. Канівець Дарина Миколаївна, учениця 10 класу Охтирської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8, вихованка Охтирського 

міського центру позашкільної освіти – Мала академія наук Сумської 

області з науково-дослідницьким проектом: Озеленення улоговини 

Зеленого озера з метою покращення його екологічного стану (85 балів); 

2. Зубатова Дарина Юріївна, учениця 11 класу Охтирської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 5, вихованка Охтирського міського центру 

позашкільної освіти – Мала академія наук Сумської області з науково-

дослідницьким проектом: Особливості ландшафту південної частини 

Охтирського району (82 бали); 

в категорії: «Анатомія людини» 

1. Сніга Олександра Володимирівна, вихованка комунального закладу 

"Роменська міська Мала академія наук учнівської молоді" Роменської 

міської ради Сумської області, учениця 9 класу Роменської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 з науково-дослідницьким 

проектом: Методи лікування та профілактичного лікування вродженого 

вивиху стегна (82 бали); 

2. Колоток Володимир Ілліч, вихованець Малої академії наук учнівської 

молоді Мелітопольської міської ради Запорізької області з науково-

дослідницьким проектом: Особливості формування тимчасової зорової 

пам’яті у підлітків (85 балів); 

в категорії: «Астрономія»  

1. Гузій Микола Тарасович, учень спеціалізованої школи № 118 «Всесвіт» з 

поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва з науково-

дослідницьким проектом: Екзопланети (80 балів); 

в категорії: «Мікробіологія» 

1. Бардіна Анастасія Володимирівна, учениця 11 класу навчально-виховного 

об’єднання "Новомиргородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 

- дошкільний навчальний заклад" Кіровоградської області з науково-

дослідницьким проектом: Мікрофлора шкільного навчального 

приміщення та вплив на неї фітонцидів кімнатних рослин (85 балів); 

в категорії: «Психологія і поведінка людини» 

1. Даниленко Софія Євгенівна, учениця 9 класу Часовоярської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15 Бахмутської районної ради 

Донецької області з науково-дослідницьким проектом: Вплив 

ароматичних композицій на самопочуття  людини (88 балів); 

2. Паньків Давид Васильович, учень 11 класу Енергодарської малої академії 

наук учнівської молоді Енергодарської міської ради Запорізької області з 

науково-дослідницьким проектом: Особливості  проактивних копінг-

стратегій сучасних  старшокласників (81 бал); 

в категорії: «Фізика» 



1. Калга Костянтин Вікторович, вихованець комунального позашкільного 

навчального закладу "Центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді" Дніпровської районної ради Дніпропетровської 

області з науково-дослідницьким проектом: Дослідження фізико-

механічних властивостей композиційного матеріалу марки УПА-6-30 при 

його повторній переробці (89 балів); 

2. Усатенко Максим Вадимович, учень 11 класу Софіївсько-Борщагівського 

навчального виховного комплексу м. Києва з науково-дослідницьким 

проектом: Модернізація та налаштування спектрофлуориметру Hitachi 

MPF-4 (85 балів); 

в категорії: «Фізіологія людини» 

1. Скалецька Марта Іванівна, учениця 10 класу закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Сокальський ліцей № 1 імені Олега Романіва 

Сокальської районної ради Львівської області з науково-дослідницьким 

проектом: Аналіз основних адаптативних показників розвитку серцево-

судинної системи у школярів 13-16 років (85 балів); 

2. Данілова Єлизавета Олегівна, учениця 11 класу Токмацької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 імені О.М. Кота Запорізької 

області з науково-дослідницьким проектом: Вроджені вади розвитку у 

новонароджених дітей Токмацького району (89 балів); 

в категорії: «Хімія» 

1. Бірюков Назарій Андрійович, учень 9 класу Новопетрівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Осипенківської сільської ради 

Бердянського району Запорізької області з науково-дослідницьким 

проектом: Перевірка на чесність вітчизняних виробників меду (88 бали); 

2. Мораітес Ігор Вячеславович, учень 10 класу Таїровської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Овідіопольського району Одеської 

області з науково-дослідницьким проектом: Проблема забруднення 

повітря у шкільних приміщеннях та шляхи її розв’язання (88 балів). 

 

ІІІ. Нагородити дипломами Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки 

України призерів Всеукраїнського біологічного форуму учнівської і 

студентської молоді «Дотик природи 2018» за зайняте третє місце: 

в категорії «Ботаніка» 

1. Маслянчук Софія Миколаївна, вихованка Екологічного центру 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді, м. Рівне з науково-

дослідницьким проектом: Біо-екологічні особливості видів родини 

Жовтецеві Рівненської області (73 бали); 

2. Лук’яненко Лілія Олександрівна, вихованка Києво-Святошинського 

районного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, 

учениця 8 класу Новосілківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 



Києво-Святошинської районної державної адміністрації з науково-

дослідницьким проектом: Вивчення видової різноманітності та місць 

зростання лишайників південної околиці м. Києва (72 бали); 

3. Янголь Неля Сергіївна, учениця 8 класу Березоворудської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Пирятинської районної державної 

адміністрації Полтавської області з науково-дослідницьким проектом: 

Екологічна диференціація Півників сибірських та Півників болотних в 

околицях бази „Деснянка“ на території НПП „Деснянсько-

Старогутський“ (72 бали); 

4. Кокадей Руслан Владиславович, учень 10 класу Озерянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Варвинської районної ради 

Чернігівської області, вихованець гуртка «Юні охоронці природи» 

комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів» 

з науково-дослідницьким проектом: Ефемероїди лісостепової частини 

Чернігівської області в природі і в культурі (76 балів); 

5. Зомчак Аліна Василівна, учениця 8 класу Станьківської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Верхнянської сільської ради об’єднаної 

територіальної громади Калуського району Івано-Франківської області з 

науково-дослідницьким проектом: Лікарські рослини в житті станьківчан 

та їх практичне використання (74 бали); 

6. Верхломчук Богдана Валеріївна, учениця 11 класу закладу загальної 

середньої освіти "Судченський ліцей" Волинської області з науково-

дослідницьким проектом: Особливості вирощування арахісу у відкритому 

ґрунті на Любешівщині в умовах глобальних змін клімату (75 балів); 

7. Лісецька Марина Олегівна, учениця 9 класу Павлоградської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Дніпропетровської області з 

науково-дослідницьким проектом: Фітоіндикація екологічного стану 

територій прилеглих до звалища твердих побутових відходів в умовах 

м. Павлоград (78 балів); 

8. Кобеляцький Тарас Кирилович, учень 10 класу Старосільської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Великоолександрівського району 

Херсонської області з науково-дослідницьким проектом: Продуктивність 

столових сортів винограду в умовах півдня України (74 бали); 

9. Білоусова Вікторія Павлівна, учениця 9 класу Нетішинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 м. Нетішин Хмельницької 

області з науково-дослідницьким проектом: Підбір оптимальних 

прийомів для вирощування троянд у відкритому ґрунті в умовах Малого 

Полісся (75 балів); 

10. Легка Тетяна Володимирівна, вихованка Екологічного центру 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді, м. Рівне з науково-

дослідницьким проектом: Особливості розвитку бур’янового комплексу 

закинутих сільськогосподарських угідь в околицях м. Рівного (77 балів); 



в категорії: «Зоологія» 

1. Сидорак Вікторія Володимирівна, учениця 10 класу Городенківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Івано-Франківської області, 

вихованка Городенківського центру творчості учнівської молоді Івано-

Франківської області з науково-дослідницьким проектом: 

Орнітокомплекси трансформованих ландшафтів Прут-Дністровського 

межиріччя (75 балів);  

2. Рудь Анастасія Сергіївна, вихованка гуртка зоологів Центру позашкільної 

роботи, учениця 9 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 35 

м. Краматорська Донецької області з науково-дослідницьким проектом: 

Гніздування пугача в Регіональному ландшафтному парку 

«Краматорський» і на півночі Донецької області як показник 

непорушених біоценозів (79 балів);  

3. Налчаджі Анастасія Андріївна, учениця 8 класу Опорного закладу 

Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Пирятинської 

міської ради Полтавської області з науково-дослідницьким проектом: 

Комплексна біоіндикація річки Десенка на території НПП „Деснянсько-

Старогутський“ (75 балів); 

4. Бордюг Вікторія Володимирівна, учениця 9 класу комунального закладу 

позашкільної освіти "Обласний еколого-натуралістичний центр" 

Житомирської обласної ради з науково-дослідницьким проектом: Ступінь 

антропотолерантності грака (Corvus frugilegus L.) в екосистемах 

м. Житомира (72 бали); 

5. Барабаш Тимур Ігорович, учень 9 класу загальноосвітньої школи 

I-III ступенів № 2 м. Світловодськ Кіровоградської області з науково-

дослідницьким проектом: Штучна екосистема мурах (78 балів); 

6. Схабицька Марія Петрівна, вихованка комунального закладу 

«Чернігівська обласна станція юних натуралістів» з науково-

дослідницьким проектом: Штучне вигодовування пташенят папуг 

(78 балів); 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

1. Кам’янович Катерина Сергіївна, учениця 11 класу комунального 

навчального закладу "Хіміко-екологічний ліцей" Дніпровської міської 

ради м. Дніпро з науково-дослідницьким проектом: Показники питної 

води в різних районах міста Дніпра (72 бали); 

2. Бондаренко Назар Ігорович, студент 1-го курсу біологічного факультету 

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова з науково-

дослідницьким проектом: Антропогенний вплив на екосистеми Сухого 

лиману (75 балів); 

3. Заграй Тетяна Віталіївна, учениця 10 класу Клекотинської середньої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Клекотини Шаргородського 

району Вінницької області з науково-дослідницьким проектом: Вивчення 



впливу мінуючої молі на деревостан каштану кінського, що зростає у 

Шаргородському районі (73 бали); 

4. Бабенко Михайло Віталійович, учень 8 класу гімназії Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова з науково-

дослідницьким проектом: Вивчення стану забруднення повітря м. Києва 

методом ліхеноіндикації (на прикладі Подільського району) (71 бал); 

5. Малинич Валерія Василівна, учениця 10 класу Житомирського 

екологічного ліцею № 24 з науково-дослідницьким проектом: Визначення 

ефективності поширених способів побутового очищення питної води 

(71 бал); 

6. Нагорний Максим Максимович, учень 10 класу Криворізької 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 126 Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області з науково-дослідницьким проектом: Вплив 

продуктів діяльності промислових підприємств м. Кривого Рогу з різними 

типами забруднення на ріст сільськогосподарських рослин (73 бали); 

7. Самойлович Дарина Вадимівна, учениця 10 класу Криворізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 78 Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області з науково-дослідницьким проектом: Еколого-

біологічна оцінка різних способів очистки води (75 балів); 

8. Василюк Наталія Аркадіївна, учениця 11 класу загальноосвітньої школи 

I-III ступенів с. Нуйно Камінь-Каширського району Волинської області з 

науково-дослідницьким проектом: Еколого-ценотична характеристика та 

стан ценопопуляції Хамедафни чашечкової в межах заказника 

Вутвицький (74 бали); 

9. Касперський Давид Сергійович, вихованець Маневицького районного 

Центру творчості дітей та юнацтва, учень 10 класу опорного закладу 

навчально-виховного комплексу «Колківська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів – ліцей» Волинської області з науково-дослідницьким 

проектом: Поширення верхівкового короїда (Іps acuminatus) у соснових 

лісах ДП «Колківське лг» та заходи захисту від нього (74 бали); 

10. Білокінь Юлія Андріївна, учениця 11 класу комунального закладу 

"Тростянецький навчально-виховний комплекс Щербанівської сілької 

ради" Полтавського району Полтавської області з науково-дослідницьким 

проектом: Рекреаційний потенціал екологічної стежки (72 бали); 

11. Мартинова Аліна Олегівна, учениця 10 класу Конотопської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Конотопської міської ради 

Сумської області з науково-дослідницьким проектом: Суспільно-

географічний аналіз дослідження проблеми поводження з твердими 

побутовими відходами в Україні на прикладі Сумської області (74 бали); 

12. Брикуненко Володимир Олександрович, учень 11 класу Криворізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 78 Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області з науково-дослідницьким проектом: 



Фітоіндикаційна оцінка екологічного стану міських територій 

міста Кривий Ріг (71 бал); 

в категорії: «Енергозберігаючі технології» 

1. Астанін Олександр Олександрович, учень 3-го курсу Державного 

навчального закладу "Запорізький професійний торгово-кулінарний 

ліцей" з науково-дослідницьким проектом: Дослідження впровадження 

енергозберігаючих технологій в житловому секторі м. Запоріжжя 

(77 балів); 

2. Кучеренко Олег Анатолійович, вихованець Енергодарської малої академії 

наук учнівської молоді Енергодарської міської ради Запорізької області з 

науково-дослідницьким проектом: Дослідження ефективності 

використання пристроїв теплового захисту (76 балів); 

3. Завацька Аліна Вікторівна, учениця 9 класу Новогуйвинської гімназії 

Житомирської області з науково-дослідницьким проектом: 

Енергозбереження в навчальному закладі та в сім’ї (79 балів); 

в категорії: «Охорона здоров'я» 

1. Ковбасюк Таїсія Владиславівна, учениця 8 класу Тарутинського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

ліцей – дошкільний навчальний заклад» Одеської області з науково-

дослідницьким проектом: Вплив мобільного телефону на живі організми 

та його гігієна (75 балів); 

2. Копильчук Софія Михайлівна, учениця 9 класу Хімчинського ліцею 

«Інтелект» Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади 

Косівського району Івано-Франківської області з науково-дослідницьким 

проектом: Вплив стимулювання акупунктурних точок ступні природними 

матеріалами на організм людини (73 бали); 

3. Підлетейчук Тетяна Андріївна, учениця 9 класу Хімчинського ліцею 

«Інтелект» Рожнівської сільської ради об’єднаної територіальної громади 

Косівського району Івано-Франківської області з науково-дослідницьким 

проектом: Вплив стимулювання акупунктурних точок ступні природними 

матеріалами на організм людини (73 бали); 

4. Баранчик Софія Юріївна, учениця 10 класу загальноосвітньої санаторної 

школи-інтернату І-ІІІ ступенів  комунального вищого навчального закладу 

"Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія" Запорізької 

обласної ради з науково-дослідницьким проектом: Фізична реабілітація 

при торакалгії (78 балів); 

в категорії: «Науки про Землю» 

1. Чумаченко Анна Леонідівна, учениця 9 класу комунального закладу 

"Дивізійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Татарбунарського 

району Одеської області з науково-дослідницьким проектом: Географія 

ґрунтового покриву села Дивізія Татарбунарського району Одеської 

області (77 балів); 



2. Степенко Костянтин Володимирович, вихованець Києво-Святошинського 

районного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, 

учениця 8 класу Новосілківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області 

з науково-дослідницьким проектом: Дослідження властивостей піриту 

(78 балів); 

3. Герасимчук Олександр Сергійович, учень 8 класу Нетішинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Хмельницької області з 

науково-дослідницьким проектом: Дослідження неотектонічних рухів 

зони впливу ХАЕС (78 балів); 

4. Моргун Дар’я Володимирівна, учениця 9 класу еколого-природничого 

ліцею № 116 міста Києва з науково-дослідницьким проектом: 

Туристичний маршрут дендропарком «Олександрія» (75 балів); 

5. Романчук Андріана Андріївна, учениця 8 класу Городенківської гімназії 

імені Антона Крушельницького Городенківської районної ради Івано-

Франківської області, вихованка Городенківського Центру Творчості 

Учнівської Молоді з науково-дослідницьким проектом: Характеристика 

малих річок Городенківщини (72 бали); 

в категорії: «Анатомія людини» 

1. Поліщук Наталія Олександрівна, учениця 11 класу навчально-виховного 

об’єднання "Новомиргородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 

- дошкільний навчальний заклад" Кіровоградської області з науково-

дослідницьким проектом: Поживна та енергетична цінність шкільного 

харчового раціону, її відповідність енергетичним витратам та шляхи 

покращення шкільного меню (76 балів); 

2. Мануйленко Станіслав Олександрович, учень 11 класу комунального 

закладу освіти Солонянського навчально-виховного об'єднання 

«Солонянська середня загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ступенів – Центр 

позашкільної освіти» (опорний заклад) Солонянської селищної ради 

Дніпропетровської області з науково-дослідницьким проектом: Проблеми 

йододефіциту в організмі людини та його профілактика (78 балів); 

в категорії: «Астрономія» 

1. Ющенко Артем Валерійович, учень 9 класу Конотопської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Конотопської міської ради 

Сумської області з науково-дослідницьким проектом: Космічні 

звершення України на поштовій мініатюрі (75 балів); 

в категорії: «Мікробіологія» 

1. Галко Дар’я Олегівна, учениця 11 класу комунального навчального 

закладу «Хіміко-екологічний ліцей» Дніпровської міської ради м. Дніпра 

з науково-дослідницьким проектом: Активність сухих заквасок для 

виготовлення йогурту в залежності від тривалості зберігання за 4°C 

(74 бали); 



2. Лагода Дмитро Юрійович, учень 9 класу Великобілозерської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 3 Запорізької області з науково-

дослідницьким проектом: Дослідження пробіотичної мікрофлори в 

йогурті (79 балів); 

в категорії: «Психологія і поведінка людини» 

1. Голубніченко Руслана Дмитрівна, учениця 11 класу комунального 

закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 88» Дніпровської 

міської ради м. Дніпра з науково-дослідницьким проектом: Дослідження 

особливостей суб’єктивного ставлення до природи в межах підліткового 

періоду (76 балів); 

2. Борисенко Евеліна Павлівна, учениця 11 класу Енергодарської малої 

академії наук учнівської молоді Енергодарської міської ради Запорізької 

області з науково-дослідницьким проектом: Фейкові повідомлення в 

сучасному інформаційному просторі (75 балів); 

в категорії: «Фізика» 

1. Нагорний Іван Іванович, учень 9 класу Великобілозерської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 3 Запорізької області з науково-

дослідницьким проектом: Вплив магнітних полів на живі організми 

(78 балів); 

2. Коротченко Юлія Михайлівна, учениця 9 класу Часовоярської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15 Бахмутської районної ради 

Донецької області з науково-дослідницьким проектом: Дослідження 

впливу магнітних бур на мешканців міста Часів Яр Донецької області 

(79 балів); 

3. Волинець Катерина Андріївна, учениця 11 класу Криворізького 

природничо-наукового ліцею Дніпропетровської області з науково-

дослідницьким проектом: Дослідження процесів теплообміну в 

кристалізаторі МБЛЗ (78 бали); 

4. Юрик Радіон Васильович, вихованець комунального закладу "Роменська 

міська Мала академія наук учнівської молоді" Роменської міської ради 

Сумської області, учень 11 класу Роменської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 імені академіка А. Ф. Йоффе з 

науково-дослідницьким проектом: Розробка стенду для лабораторної 

роботи з фізики "Дослідження фотоефекту в напівпровідникових 

вакуумних фотоелементах" (75 балів); 

в категорії: «Фізіологія людини» 

1. Олексюк Денис Ростиславович, учень 10 класу комунального закладу 

«Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 13 - колегіум» м. Ковеля» Волинської області з науково-дослідницьким 

проектом: Вплив WI-FI випромінювання на організм людини (78 балів); 

2. Захарія Олександра Віталіївна, учениця 11 класу комунального закладу 

«Навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 



№ 13 –колегіум» м. Ковеля» Волинської області з науково-дослідницьким 

проектом: Вплив біоритмів на працездатність підлітків (74 бали); 

3. Повєткіна Анастасія Павлівна, учениця 9 класу Новомиргородської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Кіровоградської області з 

науково-дослідницьким проектом: Чи впливають біоритми на 

працездатність? (72 бали); 

в категорії: «Хімія» 

1. Радіюк Владислава Русланівна, учениця 10 класу Таїровської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Овідіопольського району Одеської 

області з науково-дослідницьким проектом: Виготовлення індикаторного 

паперу в домашніх умовах та використання його на практиці (77 балів); 

2. Гусак Анна Вадимівна, учениця 11 класу спеціалізованої школи № 254 

м. Києва, вихованка комунального позашкільного навчального закладу 

«Київська Мала академія наук учнівської молоді» з науково-

дослідницьким проектом: Вилучення сполук арсену з водного 

середовища за допомогою зернистих адсорбентів (70 балів); 

3. Маслов Данило Вадимович, учень 2-го курсу Запорізького національного 

університету Центр науково-технічної творчості молоді «Грані» з 

науково-дослідницьким проектом: Портативний електрохімічний прилад 

для експрес-ідентифікації якості питної води (72 бали); 

4. Савченко Євгенія Олександрівна, вихованка Малої академії наук 

учнівської молоді Мелітопольської міської ради Запорізької області з 

науково-дослідницьким проектом: Розробка методів переробки твердих 

відходів гальванічних ванн хромування (78 балів). 

 

ІV. Нагородити дипломами Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки 

України фіналістів Всеукраїнського біологічного форуму учнівської і 

студентської молоді «Дотик природи 2018»: 

в категорії «Ботаніка»: 

1. Миргородський Дмитро Валерійович, учень 11 класу Глобинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Полтавської області з 

науково-дослідницьким проектом: Вплив погодних факторів на врожайні 

та якісні характеристики районованих сортів гречки (63 бали); 

2. Лях Антон Серафимович, учень 11 класу Криворізької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 126 Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області з науково-дослідницьким проектом: Дослідження 

антиоксидантної можливості яблук сортів «Champions», «White 

Transparent», «Wood’s Greening», «Jonagold» (50 балів); 

3. Петерчук Анастасія Андріївна, учениця 11 класу Гімназії Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова з науково-



дослідницьким проектом: Дослідження впливу енергетики людини на 

вирощування лілій сорту Монте негро (50 балів); 

4. Бєляєва Катерина Ігорівна, учениця 10 класу Міського еколого-

натуралістичного центру дітей та учнівської молоді виконавчого комітету 

Марганецької міської ради м. Марганець Дніпропетровської області з 

науково-дослідницьким проектом: Дослідження впливу лігногумату на 

пророщування бобових та овочевих культур та визначення його 

оптимальної дози (65 балів); 

5. Колалба Діана Віталіївна, учениця 9 класу Рішельєвського ліцею 

м. Одеси з науково-дослідницьким проектом: Дослідження рослинності 

долини ріки Псел в районі сіл Яреськи та Шишаки Полтавської області 

(63 бали); 

6. Литвинова Дарина Сергіївна, вихованка комунального закладу 

«Чернігівська обласна станція юних натуралістів» з науково-

дослідницьким проектом: Наземний покрив та типові рослинні 

угруповання урочища Ялівщина в м. Чернігові (55 бали); 

7. Миргородська Ольга Валеріївна, учениця 9 класу Глобинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Полтавської області з 

науково-дослідницьким проектом: Порівняльна характеристика різних за 

забарвленням квітки сортів гречки та напрями їх використання (62 бали); 

8. Писаренко Ганна Вікторівна, вихованка гуртка зоологів центру 

позашкільної роботи м. Краматорська Донецької області, учениця І курсу 

Краматорського коледжу Донецького національного університету 

економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського з науково-

дослідницьким проектом: Роль і стан газонів в межах міста Краматорська 

(55 балів); 

в категорії: «Зоологія» 

1. Назаров Іван Якович, учень 9 класу Шевченківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 Кілійської районної ради Одеської області з 

науково-дослідницьким проектом: Вивчення комах-паразитів на території 

села Шевченкове, яких можна використовувати як біологічний метод 

боротьби з комахами-шкідниками (68 балів); 

2. Мокровольська Єва Вікторівна, учениця 11 класу гімназії Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова з науково-

дослідницьким проектом: Екологічні особливості вирощування 

хамелеона в домашніх умовах (на прикладі Chamaeleo calyptratus) 

(65 бали); 

3. Хандогій Єлизавета Олександрівна, учениця 11 класу 

Великоновосілківської гімназії з загальноосвітньої школи І ступеня 

Великоновосілківської районної ради Донецької області з науково-

дослідницьким проектом: Еколого-фауністичний комплекс кровосисних 

мошок Simuliidae водойм смт Велика Новосілка (64 бали); 



4. Каневська Катерина Андріївна, вихованка «Feldman ecopark» м. Харкова з 

науково-дослідницьким проектом: Збагачення середовища проживання 

лемурів Катта (65 балів); 

5. Уколова Ксенія Олександрівна, вихованка «Feldman ecopark» м. Харкова 

з науково-дослідницьким проектом: Збагачення середовищапроживання 

лемурів Катта (65 балів); 

6. Цвіліховська Софія Валеріївна, учениця 10 класу еколого-природничого 

ліцею № 116 м. Києва з науково-дослідницьким проектом: Ліпіди крові 

перепелів за дії на їх організм охратоксину (60 балів); 

7. Коваленко Микита Андрійович, учень 9 класу загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 6 м. Краматорська Донецької області з науково-

дослідницьким проектом: Місцеперебування і лімітуючи фактори 

поширення мідянки звичайної Coronella austriaca (LAURENTI, 1768) в 

Краматорську і суміжних територіях (58 балів); 

8. Яцун Вікторія Олександрівна, учениця 8 класу Березоворудської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Пирятинської районної державної 

адміністрації Полтавської області з науково-дослідницьким проектом: 

Видовий склад іхтіофауни річки Перевод (63 бали); 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

1. Ярош Софія Русланівна, вихованка комунального закладу «Центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської 

обласної ради, учениця 9 класу Херсонської спеціалізованої школи 

I-III ступенів № 31 з поглибленим вивченням історії, права та іноземних 

мов з науково-дослідницьким проектом: Стан популяцій водяного горіха 

Trapa natans L. в межах Херсонської області (65 балів); 

2. Борисов Павло Андрійович, учень 11 класу комунальної установи 

«Пологівська гімназія «Основа» Пологівської районної ради Запорізької 

області з науково-дослідницьким проектом: Біогенератор кисню 

(68 балів); 

3. Лаврік Петро Олексійович, студент 1-го курсу Державного навчального 

закладу «Запорізький центр професійно-технічної освіти водного 

транспорту» з науково-дослідницьким проектом: Вивчення екологічного 

стану річки Суха Московка (65 балів); 

4. Кохальський Володимир Русланович, вихованець комунального закладу 

«Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 

Херсонської обласної ради, учень 10 класу Херсонського ліцею 

Херсонської обласної ради з науково-дослідницьким проектом: 

Визначення сучасного екологічного стану гаю «Буркутські ясені» 

(65 балів); 

5. Захаріна Катерина Сергіївна, учениця 10 класу гімназії № 178 

Солом’янського району м. Києва з науково-дослідницьким проектом: 



Використання метода екологічного моніторингу для оцінки якості прісної 

води (65 балів); 

6. Дученко Кирило Олександрович, учень 10 класу гімназії № 178 

Солом’янського району м. Києва з науково-дослідницьким проектом: 

Використання метода екологічного моніторингу для оцінки якості прісної 

води (67 балів); 

7. Гомоюнова Анна Віталіївна, вихованка Енергодарської малої академії 

наук учнівської молоді Енергодарської міської ради Запорізької області з 

науково-дослідницьким проектом: Дослідження впливу Енергодарського 

сміттєзвалища на навколишнє середовище (64 бали); 

8. Корецька Єлизавета Микитівна, учениця 10 класу гімназії Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова з науково-

дослідницьким проектом: Дослідження зміни ландшафту Києва під 

впливом підвищених температур (65 балів); 

9. Кліменко Максим Володимирович, учень 11 класу Часовоярської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15 Бахмутської районної ради 

Донецької області з науково-дослідницьким проектом: Дослідження 

чинників екологічної небезпеки навколо вугільних шахт та методи 

аналізу рівнів екологічних ризиків (64 бали); 

10. Шульга Діана Миколаївна, учениця 9 класу Лісківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Кілійської районної ради Одеської області з науково-

дослідницьким проектом: Моніторинг атмосферних опадів на півдні 

Одеської області на наявність кислотності (рН) (63 бали); 

11. Ручко Марія Ігоревна, учениця 11 класу Гімназії біотехнологій № 177 з 

науково-дослідницьким проектом: Вплив нанокремнію на ріст та 

розвиток сільськогосподарських культур і дріжджових грибів (67 балів); 

в категорії: «Енергозберігаючі технології» 

1. Синиця Артем Володимирович, студент 2-го курсу Державного 

навчального закладу «Багатопрофільний центр професійно-технічної 

освіти» м. Токмака Запорізької області з науково-дослідницьким 

проектом: Безвідходний процес переробки побутового сміття в ДНЗ 

«Багатопрофільний центр професійно-технічної освіти» як один із 

варіантів вирішення екологічних проблем у м. Токмак Запорізької області 

(65 балів); 

2. Калюжа Олександра Сергіївна, учениця 11 класу комунального закладу 

«Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 11 з поглибленим 

вивченням окремих предметів Харківської міської ради Харківської 

області» з науково-дослідницьким проектом: Вдосконалення конструкції 

вулику щодо захисту бджолиних сімей (55 балів); 

3. Рюміна Ірина Вікторівна, учениця 10 класу Бердянської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 Бердянської міської ради Запорізької області з 

науково-дослідницьким проектом: Застосування вітрових 



енергоустановок у Запорізькій області, для забезпечення сталого розвитку 

регіону (68 балів); 

в категорії: «Охорона здоров'я» 

1. Іллюк Анастасія Анатоліївна, учениця 9 класу Петрівського Центру 

дитячої та юнацької творчості, вихованка екологічного гуртку 

«Жайворонок» Кіровоградської області з науково-дослідницьким 

проектом: Алергія - хвороба сучасності (62 бали); 

2. Корчевнюк Галина Володимирівна, учениця 11 класу Козятинського 

міжрегіонального вищого професійного училища залізничного 

транспорту Вінницької області з науково-дослідницьким проектом: 

Вейпінг: чи так безпечно, як популярно? (66 балів); 

3. Зарубін Владислав Володимирович, учень 10 класу Енергодарського 

навчально-виховного комплексу № 1 Енергодарської міської ради 

Запорізької області з науково-дослідницьким проектом: Проблеми 

сучасного харчування (63 бали); 

в категорії: «Науки про Землю» 

1. Моісєєнко Дмитро Михайлович, учень 11 класу Охтирської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3, вихованець Охтирського 

міського центру позашкільної освіти – Мала академія наук Сумської 

області з науково-дослідницьким проектом: Акумулятивна робота річки 

Ворскла у районі міста Охтирка (68 балів); 

2. Бойко Ксенія Віталіївна, учениця 11 класу Білецьківського навчально-

виховного комплексу Полтавської області з науково-дослідницьким 

проектом: Аналіз кліматичних  умов і кліматичних ресурсів території на 

південний схід від Кременчуцького водосховища (на прикладі 

с. Білецьківка) (63 бали); 

3. Фомічев Нікіта Романович, вихованець комунального закладу "Роменська 

міська Мала академія наук учнівської молоді" Роменської міської ради 

Сумської області, учень 11 класу Роменської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 5 з науково-дослідницьким проектом: Географія східної 

української діаспори та зарубіжних етнічних територій українського 

народу (60 балів); 

4. Редько Діана-Катерина Юріївна, учениця 10 класу еколого-природничого 

ліцею № 116 м. Києва з науково-дослідницьким проектом: Еколого-

туристична стежка у парку-пам’ятці садово-паркового мистецтва 

загальнодержавного значення «Феофанії» (65 балів); 

5. Крамаренко Ігор Миколайович, учень 11 класу Конотопської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Конотопської міської ради 

Сумської області з науково-дослідницьким проектом: Леси та лесовидні 

суглинки околиць міста Конотоп (65 балів); 

6. Заяц Інна Олександрівна, учениця 11 класу Охтирської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 8, вихованка Охтирського міського центру 



позашкільної освіти – Мала академія наук Сумської області з науково-

дослідницьким проектом: Особливості гідрологічного режиму озер Білого 

та Чикалового у 2018 році (67 балів); 

7. Пікуля Вадим Юрійович, вихованець Малої академії наук учнівської 

молоді Мелітопольської міської ради Запорізької області, учень 11 класу 

Мелітопольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 

Мелітопольської міської ради Запорізької області з науково-

дослідницьким проектом: Оцінка гідрологічно-рекреаційного потенціалу 

Азовського моря у Запорізькій області (68 балів); 

в категорії: «Мікробіологія» 

1. Логачова Валерія Юріївна, студентка 4-го курсу Кременчуцького 

медичного коледжу імені В.І. Литвиненка Полтавської області з науково-

дослідницьким проектом: Біологічні властивості плівкоутворюючих 

штамів стафілококів, що виділені при бактеріальному вагінозі (56 балів); 

в категорії: «Психологія і поведінка людини» 

1. Майорова Юлія Володимирівна, вихованка Малої академії наук 

учнівської молоді Мелітопольської міської ради Запорізької області з 

науково-дослідницьким проектом: Вплив типів темпераменту на 

особистісну тривожність учнів старших класів (55 балів); 

2. Прохоров Данило Павлович, учень 11 класу гімназії Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова з науково-

дослідницьким проектом: Особливості формування типів особистостей 

підлітків під впливом музичних вподобань (58 балів); 

в категорії: «Фізіологія людини» 

1. Третьяк Вероніка Вікторівна, учениця 11 класу Токмацької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 імені О.М. Кота Запорізької 

області з науково-дослідницьким проектом: Моніторинг поширеності 

туберкульозу серед населення Токмацького району за період 2015-2017 

роки (69 балів); 

2. Левченко Надія Вікторівна, учениця 9 класу Виноградненського 

навчально-виховного комплексу – «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Запорізької області з науково-

дослідницьким проектом: Фізіологічні основи розвитку псоріазу і шляхи 

подолання цієї хвороби (68 балів); 

в категорії: «Хімія» 

1. Лаврищев Олексій Сергійович, учень 10 класу Краматорської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 25 з профільним навчанням 

Краматорської міської ради Донецької області з науково-дослідницьким 

проектом: Малозатратний безфільтровий спосіб очистки води 

вуглекислим газом (51 бал); 

2. Сорокін Микита Денисович, учень 11 класу Дніпропетровського 

обласного медичного ліцею-інтернату «Дніпро» з науково-дослідницьким 



проектом: Електрохімічна поведінка сплавів для негативного 

струмовідводу свинцевого акумулятора (72 бали); 

3. Горохова Олександра Анатоліївна, учениця 11 класу навчально-

виховного об’єднання «Новомиргородська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 3 - дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської 

області з науково-дослідницьким проектом: Майбутнє за безвідходним 

виробництвом гірничо-збагачувального комбінату ТОВ ВКФ «Велта» 

(57 балів); 

4. Легоцька Тетяна Володимирівна, учениця 11 класу навчально-виховного 

об’єднання «Новомиргородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 

- дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської області з науково-

дослідницьким проектом: Незвичні властивості води лісової криниці в 

смт Капітанівка (54 бали). 

 

V. Нагородити Грамотами Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді фіналістів Всеукраїнського 

біологічного форуму учнівської і студентської молоді «Дотик природи 

2018», які отримали найбільше схвальних голосів у номінації «Приз 

глядацьких симпатій»: 

в категорії: «Ботаніка» 

Бєляєва Катерина Ігорівна учениця 10 класу  Міського еколого-

натуралістичного центру дітей та учнівської молоді виконавчого комітету 

Марганецької міської ради м. Марганець Дніпропетровської області 

в категорії: «Зоологія» 

Коцюмбас Яна Сергіївна, учениця 11 класу Новояворівського навчально-

виховного комплексу “загальноосвітня школа ІІ ступеня – ліцей” Яворівської 

районної ради Львівської області 

в категорії: «Мікробіологія» 

Галко Дар’я Олегівна учениця, 11 класу комунального навчального 

закладу "Хіміко-екологічний ліцей" Дніпровської міської ради м. Дніпра 

в категорії: «Анатомія людини» 

Перевертайло Юлія Сергіївна, учениця 11 класу Криворізької гімназії 

№ 49 Криворізької міської ради Дніпропетровської області 

в категорії: « Фізіологія людини» 

Олексюк Денис Ростиславович, учень 10 класу комунального закладу 

«Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 - 

колегіум» м. Ковеля» Волинської області 

в категорії: «Психологія та поведінка людини» 

Даниленко Софія Євгенівна, учениця 9 класу Часовоярської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15 Бахмутської районної ради 

Донецької області 

в категорії: «Охорона здоров’я» 



Баранчик Софія Юріївна, учениця 10 класу загальноосвітньої санаторної 

школи-інтернату І-ІІІ ступенів  комунального вищого навчального закладу 

«Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької 

обласної ради 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Мулявка Єва Романівна,  учениця 11 класу Білецьківського навчально-

виховного комплексу Кременчуцької районної ради Полтавської області 

в категорії: «Енергозберігаючі технології» 

Будзь Анастасія В’ячеславівна, учениця 10 класу комунального 

навчального закладу «Хіміко-екологічний ліцей» Дніпровської міської ради 

м. Дніпро 

в категорії: «Хімія» 

Лаврищев Олексій Сергійович, учень 10 класу Краматорської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 25 з профільним навчанням 

Краматорської міської ради Донецької області 

в категорії: «Біоіхімія» 

Гудзенко Єлизавета Дмитрівна, учениця 10 класу Українського 

гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка 

в категорії: «Науки про землю (географія, геологія)» 

Герасимчук Олександр Сергійович, учень 8 класу Нетішинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Хмельницької області 

в категорії: «Фізика» 

Хрокало Олександр Геннадійович, учень 11 класу вихованець 

комунального закладу «Роменська міська Мала академія наук учнівської 

молоді» Роменської міської ради Сумської області, Роменська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 11 

в категорії: «Астрономія» 

Гузій Микола Тарасович учень 11 класу спеціалізованої школи № 118 

«Всесвіт» з поглибленим вивченням іноземних мов м. Києва. 

 

VІ. Нагородити Почесним Кубком від Департаменту 

інтелектуальної власності Мінекономрозвитку України, Державного 

підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» та 

Грамотою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді абсолютних переможців Всеукраїнського біологічного форуму 

учнівської і студентської молоді «Дотик природи 2018» проект, яких 

отримав найбільше схвальних голосів у номінації «Приз юніорського 

журі», та за кількістю балів обійшов інших номінантів: 

«Фауна пластинчастовусих (Coleoptera: scarabaeoidea) Буковини» 

Волощука Євгена Святославовича та Худого Олександра Олексійовича, учнів 9 

класу Чернівецького ліцею № 1, вихованців комунального закладу 



«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді» в категорії «Зоологія». 

 

VІІ. Надати подяки Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України складу 

наукового журі за особисту участь в організації та проведенні 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської і студентської молоді 

«Дотик природи 2018»: 

1. Косик Оксані Іванівні, доценту кафедри біології рослин ННЦ «Інститут 

біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, кандидату біологічних наук. 

2. Войцехівській Олені Василівні, доценту кафедри біології рослин ННЦ 

«Інститут біології та медицини» Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, кандидату біологічних наук. 

3. Нипорко Світлані Олексіївні, науковому співробітнику відділу фікології, 

ліхенології та бріології Інституту ботаніки НАН України, кандидату 

біологічних наук. 

4. Мазуру Петру Олександровичу, завідувачу науковою лабораторією 

садівництва НЕНЦ. 

5. Чумаченку Івану Петровичу, доценту факультету тваринництва та водних 

ресурсів Національного університету біоресурсів і природокористування 

України, кандидату сільськогосподарських наук. 

6. Мельник Вікторії Вікторівні, доценту факультету тваринництва та водних 

ресурсів Національного університету біоресурсів і природокористування 

України, кандидату сільськогосподарських наук. 

7. Малюзі Людмилі Василівні, доценту факультету тваринництва та водних 

ресурсів Національного університету біоресурсів і природокористування 

України, кандидату сільськогосподарських наук. 

8. Митяю Івану Сергійовичу, доценту факультету тваринництва та водних 

ресурсів Національного університету біоресурсів і природокористування 

України, кандидату біологічних наук. 

9. Базаєвій Алевтині Василівні, доценту факультету тваринництва та водних 

ресурсів Національного університету біоресурсів і природокористування 

України, кандидату сільськогосподарських наук. 

10. Ковальчуку Олександру Миколайовичу, старшому викладачу факультету 

тваринництва та водних ресурсів Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, кандидату біологічних наук. 

11. Повознікову Миколі Гавриловичу, професору факультету тваринництва та 

водних ресурсів Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, доктору сільськогосподарських наук. 



12. Прокопенко Наталії Павлівні, професору кафедри технологій у птахівництві, 

свинарстві та вівчарстві Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, доктору сільськогосподарських наук. 

13. Юмині Юлії Михайлівні, асистенту кафедри мікробіології та імунології 

ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, кандидату біологічних наук. 

14. Сергійчук Тетяні Михайлівні, доценту кафедри мікробіології та імунології 

ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, кандидату біологічних наук. 

15. Адамчук-Чалій Надії Іванівні, докторанту Інституту мікробіології та 

вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України. 

16. Крижановській Ользі Тимофіївні, провідному фахівцю з екологічної освіти 

Національного природного парку «Голосіївський», кандидату філологічних 

наук. 

17. Волоховаій Олені Володимирівні, начальнику відділу екоосвіти 

Національного природного парку «Голосіївський». 

18. Соловяновій Ользі Петрівні, фахівцю з екоосвіти Національного природного 

парку «Голосіївський». 

19. Стець Галині Василівні, проектному менеджеру з екології міської ініціативи 

Kyiv Smart City. 

20. Гладиш Анастасії Василівні, магістру факультету захисту рослин, 

біотехнологій та екології Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. 

21. Дранициній Алевтині Сергіївні, асистенту кафедри біохімії ННЦ «Інститут 

біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, кандидату біологічних наук. 

22. Гребінику Дмитру Миколайовичу, доценту кафедри біохімії ННЦ «Інститут 

біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, кандидату біологічних наук. 

23. Назаренку Володимиру Івановичу, провідному науковому співробітнику 

Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, академіку Української 

академії наук, професору Державної екологічної академії післядипломної 

освіти та управління Мінприроди України, доктору біологічних наук. 

24. Лапінському Андрію Вікторовичу, старшому викладачу кафедри технології 

неорганічних речовин та загальної хімічної технології хіміко-технологічного 

факультету НТУУ «КПІ» ім. І. Сікорського, кандидату технічних наук. 

25. Смик Наталії Іванівні, доценту кафедри аналітичної хімії хімічного 

факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, кандидату хімічних наук. 

26. Малишевій Марії Львівні, доценту кафедри фізичної хімії хімічного 

факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, кандидату хімічних наук. 



27. Білько Надії Михайлівні, керівнику кафедри лабораторної діагностики 

біологічних систем Національного університету «Києво-Могилянська 

академія», доктору медичних наук, професору. 

28. Пасічніченку Олегу Михайловичу, доценту кафедри фізіології та анатомії 

ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, кандидату біологічних наук. 

29. Коваленко Ользі Анатоліївні, асистенту кафедри фізіології та анатомії ННЦ 

«Інститут біології та медицини» Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. 

30. Більку Денису Івановичу, доценту Національного університету «Києво-

Могилянська академія», старшому науковому співробітнику кафедри 

лабораторної діагностики біологічних систем, кандидату біологічних наук. 

31. Александрову Денису Олександровичу, доценту факультету психології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктору 

психологічних наук. 

32. Ставицькому Геннадію Анатолійовичу, доценту факультету психології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидату 

психологічних наук. 

33. Мельник Наталії Миколаївні, практичному психологу. 

34. Адріанову Віктору Леонідовичу, Заслуженому вчителю України, керівнику 

Позашкільного природничого ліцею Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді. 

35. Федорій Катерині, віце-президенту Громадської організації «Здорове 

людство». 

36. Безусько Аллі Герасимівні, голові науково-методичної комісії з біології, 

екології, природознавства МОН України, кандидату біологічних наук. 

37. Боголюбову Володимиру Миколайовичу, професору кафедри загальної 

екології та безпеки життєдіяльності Національного університету біоресурсів 

і природокористування України, доктору педагогічних наук, доценту. 

38. Подобайлу Анатолію Віталійовичу, доценту кафедри екології та зоології 

ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, кандидату біологічних наук. 

39. Трохимцю Владлену Миколайовичу, доценту кафедри екології та зоології 

ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, доктору біологічних наук. 

40. Тертичній Ользі Василівні, старшому науковому співробітнику лабораторії 

моніторингу агробіоресурсів Інституту агроекології і природокористування 

НААН, доктору біологічних наук. 

41. Бойко Аліні Геннадіївні, координатору громадської організації «Міжнародна 

екологічна безпека», учаснику проекту Аквашкола ГО «Екологічні 

ініціативи». 



42. Мельниковій Єлені Володимирівні, Голові Громадської організації 

«Екологічний клуб «Еремурус», Національному координатору програми 

SPARE в Україні. 

43. Радченко Тамарі Дмитрівні, завідувачу відділом екології та охорони природи 

НЕНЦ. 

44. Уліганцю Сергію Івановичу, доценту, кандидату географічних наук, 

заступнику декана з виховної роботи географічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

45. Сировцю Сергію Юрійовичу, доценту кафедри країнознавства та туризму 

географічного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, кандидату географічних наук. 

46. Козак Людмилі Володимирівні, доценту кафедри астрономії і фізики 

космосу фізичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, кандидату фізико-математичних наук. 

47. Баранському Олександру Ростиславовичу, керівнику наукової астрономічної 

обсерваторії учнівської молоді НЕНЦ, кандидату біологічних наук. 

48. Панасу Ігорю Данковичу, інженеру І категорії Інституту біохімії 

ім. О. В. Палладіна НАН України. 

 

VІІІ. Надати подяки Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України керівникам 

делегацій за підготовку фіналістів та активну участь у Всеукраїнському 

біологічному форумі учнівської і студентської молоді «Дотик природи 

2018»: 

1. Александровій Ірині Григорівні, учителю біології, керівнику гуртка 

«Друзі природи» Василівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Снігурівської районної ради Миколаївської області; 

2. Авраменко Наталії Вікторівні, методисту комунального закладу 

«Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» Запорізької обласної ради. 

3. Базелінській Майї Анатоліївні, вчителю Шевченківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Кілійської районної ради 

Одеської області; 

4. Барабаш Вікторії Борисівні, вчителю хімії та біології Таїровської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Овідіопольського району Одеської 

області; 

5. Білан Ірині Олегівні, заступнику директора з навчально-виховної роботи 

Комунального навчального закладу «Хіміко-екологічний ліцей» 

Дніпровської міської ради м. Дніпро Дніпропетровської області; 

6. Богдан Іванні Іванівні, вчителю географії Станьківської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Верхнянської сільської ради об’єднаної 

територіальної громади Івано-Франківської області; 



7. Бондаренко Надії Володимирівні, практичному психологу 

Білецьківського навчально-виховний комплексу Кременчуцької районної 

ради Полтавської області; 

8. Будапростій Наталії Вікторівні, методисту Волинського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

9. Васільчук Валентині Григорівні, вчителю географії, вчителю вищої 

категорії, вчителю-методисту Нетішинської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 2; 

10. Войцеховській Галині Петрівні, вчителю географії вищої кваліфікації, 

«старшому вчителю» Тарутинського навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – ліцей – дошкільний навчальний 

заклад»; 

11. Гаражиній Анні Валеріївні, керівнику гуртків громадської організації 

«Фельдьман Еко-парк» м. Харкова; 

12. Дем’яновій Оксані Вікторівні, завідувачу відділом організаційно-масової 

роботи комунального позашкільного навчального закладу «Центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Дніпровської 

районної ради» Дніпропетровської області; 

13. Журавель Ользі Павлівні, вчителю біології і хімії Городницької 

загальноосвітньої школи І-ІІ ст. Скалатської міської ради 

Підволочиського району Тернопільської області; 

14. Задорожньому Віталію Миколайовичу, вчителю фізики та інформатики 

Криворізького природничо-наукового ліцею; 

15. Заїчко Наталії Анатоліївні, викладачу хімії та біології Козятинського 

міжрегіонального вищого професійного училища залізничного 

транспорту Козятинського району Вінницької області; 

16. Зеленченко Євгенії Микитівні, вчителю біології Вилківського навчально-

виховного комплексу «Закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – 

ліцей» Вилківської міської ради Кілійського району Одеської області; 

17. Зенченко Арині Анатоліївні, керівнику гуртків Комунального закладу 

«Чернігівська обласна станція юних натуралістів»; 

18. Інденко Тетяні Вікторівні, заступнику директора з навчально-виховної 

роботи комунального закладу «Запорізький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради; 

19. Колісник Надії Миколаївні, вчителю біології Комунального закладу 

«Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 11 з поглибленим 

вивченням окремих предметів» Харківської міської ради Харківської 

області; 

20. Кондратенко Світлані Миколаївні, учителю біології, вищої категорії, 

старшому учителю Глобинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 5 

Глобинської міської ради Полтавської області; 



21. Ксенжук Олені Іванівні, керівнику творчого об’єднання юних 

натуралістів і зоологів Центру позашкільної роботи м. Краматорська 

Донецької області; 

22. Куліковій Ірині Володимирівні, викладачу фізики Державного 

навчального закладу «Запорізький професійний торгово-кулінарний 

ліцей»; 

23. Кулішовій Аллі Анатоліївні, вчителю біології вищої категорії, вчителю-

методисту Криворізької загальноосвітньої школи I-III ступенів № 126 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області; 

24. Кучеренко Наталії Миколаївні, заступнику директора з навчально-

виховної роботи Енергодарської Малої академії наук Запорізької області; 

25. Лук’яновій Валентині Олександрівні, учителю біології, «учителю-

методисту» Комунального закладу «Навчально-виховний комплекс 

«ЗОШ І-ІІІ ст. № 13 – колегіум» м. Ковеля»; 

26. Лукинюк Мирославі Василівні, керівнику гуртків Городенківського 

центру творчості учнівської молоді Івано-Франківської області; 

27. Майській Галині Владиславівні, учителю біології та екології 

Клекотинської середньо загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с. Клекотини 

Шаргородського району Вінницької області; 

28. Маловічку Віктору Олексійовичу, вчителю хімії та біології 

Великобілозерської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 3 

Великобілозерської сільської ради Запорізької області; 

29. Махортих Ліліані Сергіївні, культорганізатору Донецького обласного 

еколого-натуралістичного центру, завідувачу відділом організаційно-

масової роботи 

30. Мезінову Олександру Сергійовичу, завідувачу сектором збереження 

біорізноманіття тварин біосферного заповідника «Асканія-Нова» ім. 

Ф. Е. Фальц-Фейна; 

31. Мельниковій Олені Леонідівні, практичному психологу Комунального 

закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 88» Дніпровської 

міської ради Дніпропетровської області; 

32. Михайличенку Артему Євгенійовичу, вчителю історії і географії 

Комунального закладу освіти «Дніпропетровський обласний медичний 

ліцей-інтернат «Дніпро»; 

33. Пономаренко Людмилі Валентинівні, вчителю географії Комунального 

закладу «Дивізійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Татарбунарського району Одеської області; 

34. Кириченко Світлані Валентинівні, вчителю історії Комунального закладу 

«Дивізійська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Татарбунарського 

району Одеської області; 

35. Пушко Інні Володимирівні, методисту, учителю біології Комунального 

закладу освіти Солонянське навчально-виховне об’єднання «Солонянська 



середня школа № 1 І-ІІІ ступенів – Центр позашкільної освіти» (опорний 

заклад) Солонянської селищної ради Дніпропетровської області; 

36. Роговій Наталії Миколаївні, учителю біології і хімії, заступнику 

директора з навчально-виховної роботи Опорного закладу Пирятинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Пирятинської міської ради 

Полтавської області; 

37. Романенко Аллі Іванівні, практичному психологу Харківської 

спеціалізованої школи I-III ступенів № 17 Харківської міської ради 

Харківської області; 

38. Яворській Любові Миколаївні, кандидату педагогічних наук, доценту 

кафедри загальної психології Харківського національного університету 

ім. В. Н. Карабіна; 

39. Суворовій Ганні Дмитрівні, лектору-педагогу еколого-натуралістичного 

відділу Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості»; 

40. Малошевич Наталії Іванівні, вчителю біології вищої категорії Еколого-

природничого ліцею №116 міста Києва; 

41. Чвіковій Людмилі Василівні, керівнику гуртків Одеського обласного 

гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання; 

42. Трубеко Тетяні Василівні, учителю хімії та біології Часовоярської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15 Бахмутської районної ради 

Донецької області, керівнику гуртків Донецького обласного еколого-

натуралістичного центру; 

43. Туманян Тетяні Сергіївні, викладачу біології, методисту Комунального 

вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-

реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради; 

44. Федотовій Ларисі Олександрівні, викладачу хімії, біології та екології 

Державного навчального закладу «Запорізький центр професійно-

технічної освіти водного транспорту»; 

45. Фоміній Олені Леонідівні, керівнику гуртків Києво-Святошинського 

районного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, 

вчителю хімії та біології Новосілківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Києво-Святошинської районної державної адміністрації; 

46. Хлус Ларисі Миколаївні, к.б.н., доценту, методисту Комунального 

закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді»; 

47. Ходаковій Аллі Анатоліївні, вчителю Комунального закладу освіти 

Навчально-виховного комплексу № 33 «Маріїнська багатопрофільна 

гімназія – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня» Дніпровської 

міської ради Шевченківського району Дніпропетровської області; 



48. Хорошун Вірі Валентинівні, керівнику гуртків, методисту Охтирського 

міського центру позашкільної освіти – Мала академія наук учнівської 

молоді; 

49. Царук Наталії Миколаївні, вчителю біології Клесівської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Сарненського району Рівненської області; 

50. Члек Олені Олександрівні, керівнику гуртка Комунального закладу 

позашкільної освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр» 

Житомирської обласної ради; 

51. Чуприні Ользі Миколаївні, вчителю біології, вчителю вищої категорії 

Комунального закладу «Тростянецький навчально-виховний комплекс 

Щербанівської сілької ради» Полтавського району Полтавської області; 

52. Шабановій Лілії Сергіївні, вчителю географії Плетеноташлицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради 

Кіровоградської області; 

53. Шаповаловій Любові Вікторівні, вчителю-методисту Гімназії № 178 

Солом’янського району м. Києва; 

54. Шведун Ганні Григорівні, вчителю біології Криворізької 

загальноосвітньої школи I-III № 123 Дніпропетровської області; 

55. Шелухіній Зої Василівні, методисту Державного навчального закладу 

«Багатопрофільний центр професійно-технічної освіти» м. Токмак 

Запорізької області; 

56. Шелухіну Сергію Станіславовичу, викладачу спеціальних дисциплін 

Державного навчального закладу «Багатопрофільний центр професійно-

технічної освіти» м. Токмак Запорізької області; 

57. Бабій Людмилі Іванівні, вчителю біології Новояворівського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітньої школи ІІ ступеня – ліцей» 

Яворівської районної ради Львівської області; 

58. Шокотько Тетяні Іванівні, учителю біології і хімії Березоворудської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Пирятинської 

райдержадміністрації Полтавської області; 

59. Шульзі Ганні Іванівні, вчителю хімії і екології, географії Лісківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кілійської районної ради в 

Одеській області; 

60. Щербині Валентині Іванівні, вчителю хімії навчально-виховного 

об‘єднання «Новомиргородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 

– дошкільний навчальний заклад» Новомиргородського району 

Кіровоградської області; 

61. Мороз Тетяні Семенівні, вчителю біології Херсонської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 31 Херсонської міської ради; 

62. Морозовій Ріммі Сергіївні, вчителю фізики Часовоярської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15 Бахмутської районної ради 



Донецької області, керівнику гуртків Донецького обласного еколого-

натуралістичного центру; 

63. Мроць Ользі Петрівні, вчителю біології та хімії Сокальської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5; 

64. Мудрак Тетяні Олександрівні, завідувачу методичним відділом, 

керівнику гуртків комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді»; 

65. Новохатченко Тетяні Миколаївні, вчителю біології навчально-виховного 

об‘єднання «Новомиргородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 

– дошкільний навчальний заклад» Новомиргородського району 

Кіровоградської області; 

66. Олійник Світлані Валеріївні, вчителю Нетішинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 Нетішинської міської ради Хмельницької 

області; 

67. Павличенку Артему Володимировичу, доктору технічних наук, 

завідувачу кафедри Екології та технологій захисту навколишнього 

середовища Національного технічного університету «Дніпровська 

політехніка»; 

68. Ширяєвському Олексію Володимировичу, методисту Малої академії наук 

Мелітопольської міської ради Запорізької області; 

69. Шульзі Юлії Геннадіївні, методисту Комунального закладу «Роменська 

міська Мала академія наук учнівської молоді» Роменської міської ради 

Сумської області; 

70. Щербині Валентині Миколаївні, вчителю хімії та біології Озерянської 

загальноосвітної школи І-ІІІ ст. Варвинської районної ради Чернігівської 

області, керівнику гуртка «Юні охоронці природи» Комунального закладу 

«Чернігівська станція юних натуралістів»; 

71. Ярмолюк Наталії Григорівні, вчителю біології Нетішинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Нетішинської міської ради 

Хмельницької області. 

 

ІХ. Висловити подяку за високий рівень підготовки фіналістів 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської і студентської молоді 

«Дотик природи 2018», згідно подання наукового журі: 

1. Барабаш Вікторії Борисівні, вчителю хімії та біології Таїровської ЗОШ 

І-ІІІ ст. Овідіопольського району Одеської області (особисто). 

2. Центру позашкільної роботи м. Краматорська Донецької області. 

 

Х. Висловити подяку науковим та педагогічним керівникам 

науково-дослідницьких проектів, що були представлені у фіналі 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської і студентської молоді 

«Дотик природи 2018». 



 

ХІ. Висловити подяку Національного еколого-натуралістичного 

центру Міністерства освіти і науки України представникам організацій-

партнерів, за особисту участь в урочистому відкритті фінального етапу 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської і студентської молоді 

«Дотик природи 2018»: 

1. Ковіні Миколі Вікторовичу, раднику патентно-правової фірми «Пахаренко 

і партнери». 

2. Компанцю Євгену Михайловичу, заступнику начальника юридичного 

відділу патентно-правової фірми «Пахаренко і партнери». 

3. Щур Вікторії, президенту Громадської організації «Здорове людство». 

 

ХІІ. Висловити подяку Національного еколого-натуралістичного 

центру Міністерства освіти і науки України представникам 

телерадіокомпанії «Глас», за висвітлення фінального етапу 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської і студентської молоді 

«Дотик природи 2018» в засобах масової інформації: 

1. журналісту Тишкевичу Нікіті; 

2. фотокореспонденту Стеганцовій Марині. 

 

ХІІІ. Направити листи-подяки академічним установам, закладам 

вищої освіти, які сприяли у підготовці та проведенні Всеукраїнського 

біологічного форуму учнівської і студентської молоді «Дотик природи 

2018»: 

1. Київському національному університету імені Тараса Шевченка; 

2. Національному університету біоресурсів і природокористування України; 

3. Національному університету «Києво-Могилянська академія»;  

4. Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України; 

5. Інституту агроекології і природокористування НААН України; 

6. Національному антарктичному науковому центру МОН України 

7. Національному науково-природничому музею НАН України. 

 

ХІV. Нагородити грамотою Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки 

України офіційних партнерів Всеукраїнського біологічного форуму 

учнівської і студентської молоді «Дотик природи 2018»: 

1. Український альянс по боротьбі з підробками та піратством.  

2. Громадську організацію «Здорове людство». 

3. Громадську організацію «Екологічний клуб Еремурус». 

4. Патентно-правову фірму «Пахаренко і партнери». 

5. Громадську організацію «Міжнародна екологічна безпека». 

 



ХV. Надати подяку Національного еколого-натуралістичного 

центру Міністерства освіти і науки України за високопрофесійний рівень 

виконання концертної програми для учасників Всеукраїнського 

біологічного форуму учнівської і студентської молоді «Дотик природи 

2018»: 

1. Народному художньому колективу «Спортивно-танцювальний 

ансамбль» «Пульс» Центру творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» 

м. Києва. 

 

 

 

Директор НЕНЦ, 

Доктор педагогічних наук, 

професор       В. В. Вербицький 


