
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хомяк Денис Анатолійович 
 

учень 9 класу Вовковиївського ліцею Демидівської селищної ради 

Дубенського району, вихованець гуртка Вовковиївського учнівського 

лісництва «Діброва» ДП «Млинівський лісгосп» Рівненської області 

переможець 

фінального етапу Олімпіади випускного шкільного дослідництва  

(учнівських дослідницьких проєктів) 

секція «Агробіологія» 

Тема проєкту: «Вирощування павловнії повстистої у 

Вовковиївському лісництві ДП «Млинівський лісгосп» 

Керівник роботи: Чандик Людмила Іванівна 
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Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук,  

професор          В.В. Вербицький 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пашинська Вікторія Вікторівна 
 

учениця 11 класу Черняхівської гімназії Черняхівської селищної ради 

Житомирської області 

переможець 

фінального етапу Олімпіади випускного шкільного дослідництва  

(учнівських дослідницьких проєктів) 

секція «Екологія та енергозбереження» 

Тема проєкту: «Прогнозування впливу кліматичних змін на ареал 

DACTYLORHIZA MAJALIS на основі алгоритмів гіс моделювання 

BIOCLIM та MAXENT» 

Керівники роботи: Ворончук Л.І., Гарбар О.В 
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Мамчиц Олеся Миколаївна 
 

учениця 11 класу Великожолудського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад», 

вихованка гуртка «Юні генетики-селекціонери» комунального 

закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради 

Рівненської області 

переможець 

фінального етапу Олімпіади випускного шкільного дослідництва  

(учнівських дослідницьких проєктів) 

секція «Екологія та енергозбереження» 

Тема проєкту: «Штучне лісовідновлення порушених видобуванням 

бурштину масивів» 

Керівник роботи: Снітко Галина Григорівна 
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Іорданова Дар’я Сергіївна 
 

учениця 11 класу Кубейського закладу загальної середньої освіти 

Кубейської сільської ради Болградського району Одеської області 

переможець 

фінального етапу Олімпіади випускного шкільного дослідництва  

(учнівських дослідницьких проєктів) 

секція «Прикладна біологія» 

Тема проєкту: «Оцінка потенційної протитуберкульозної активності засобів 

народної медицини» 

Керівник роботи: Жмутіна Тетяна Іллівна, науковий керівник: 

Зінченко Оксана Юріївна 
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Килюшик Олександра Юріївна 

учениця 11 класу Великожолудського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Володимирецької районної ради Варашського 
району, вихованка гуртка «Юні генетики-селекціонери» 

комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської 
обласної ради Рівненської області 

переможець 

фінального етапу Олімпіади випускного шкільного дослідництва  

(учнівських дослідницькихпроєктів) 

секція: «Ботаніка» 

Тема проєкту: «Особливості формування вторинних сукцесій 

порушених видобуванням бурштину земель» 

Керівник роботи: Снітко Галина Григорівна 
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Пивоварова Валерія Олександрівна 

учениця 10 класу опорного закладу «Ланнівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів» Ланнівської сільської ради Полтавського 

району, вихованка гуртка закладу загальної середньої освіти 
Полтавської області 

переможець 

фінального етапу Олімпіади випускного шкільного дослідництва  

(учнівських дослідницьких проєктів) 
 

секція: «Хімія» 

Тема проєкту: «Дослідження природних кислотно - основних 
індикаторів» 

Керівник роботи: Сірооченко Наталія Миколаївна 
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