
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дудяк Дарина Михайлівна 

учениця 11 класу Вовковиївського ліцею Демидівської селищної ради 

Дубенського району, вихованка гуртка Вовковиївського учнівського 

лісництва «Діброва» ДП «Млинівський лісгосп» Рівненської області 

призер 

фінального етапу Олімпіади випускного шкільного дослідництва  

(учнівських дослідницьких проєктів) 

секція: «Агробіологія» 

Тема проєкту: «Удосконалення технології вирощування сіянців 

модрини європейської із закритою кореневою системою в умовах 

Вовковиївського лісництва ДП «Млинівський лісгосп»» 

Керівник роботи: Чандик Людмила Іванівна 
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Бобровська Аліна Дмитрівна 

учениця 10 класу Колоденського ліцею Корнинської сільської ради 

Рівненського району, вихованка гуртка «Основи біології» комунального 

закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради Рівненської 

області 

призер 

фінального етапу Олімпіади випускного шкільного дослідництва  

(учнівських дослідницьких проєктів) 

секція: «Агробіологія» 

Тема проєкту: «Дослідження особливостей вирощування та розмноження 

батату (Ipomoea batatas) в умовах Північно-західного лісостепу України» 

Керівник роботи: Бобровська Валентина Анатоліївна 
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Гончаренко Максим Андрійович 

учень 8 класу Петрівського НВО «Загальноосвітня школа І-Ш 

ступенів – гімназія» Петрівської селищної ради Олександрійського 

району, вихованець екологічного центру «Жайворонок» КЗ 

«Петрівський ЦДЮТ» Кіровоградської області 

призер 

фінального етапу Олімпіади випускного шкільного дослідництва  

(учнівських дослідницьких проєктів) 

секція: «Агробіологія» 

Тема проєкту: «Оцінка фітотоксичності ступеня засолення ґрунту» 

Керівник роботи: Тимченко Наталія Петрівна 
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Перекопай Олександра Артемівна 

учениця 9 класу опорного загальноосвітнього навчального закладу 

«Жоравський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)» 

Яготинської районної ради, вихованка гуртка «Основи фенології» КЗ 

КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» Київської області 

призер 

фінального етапу Олімпіади випускного шкільного дослідництва  

(учнівських дослідницьких проєктів) 

секція: «Агробіологія» 

Тема проєкту: «Вплив лікарських засобів на ріст і розвиток рослин» 

Керівник роботи: Бойко Наталія Василівна 
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Барабаш Олександр Віталійович 

учень 8 класу Крижанівського навчально-виховного комплексу 

«ЗОШ І - ІІІ ступенів - ліцей - дошкільний навчальний заклад» 

Одеського району Одеської області 

призер 

фінального етапу Олімпіади випускного шкільного дослідництва  

(учнівських дослідницьких проєктів) 

секція: «Екологія та енергозбереження» 

Тема проєкту: «Розумне домогосподарство: вторинне використання 

води та органічних відходів у побуті як приклад збереження 

екологічно безпечного стану довкілля» 

Керівник роботи: Берднікова Оксана Ігорівна 
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Пазур Наталія Миколаївна 

учениця 11-Г класу Дубенського НВК «Школа-гімназія» Дубенського 

району Рівненської області 

призер 

фінального етапу Олімпіади випускного шкільного дослідництва  

(учнівських дослідницьких проєктів) 

секція: «Екологія та енергозбереження» 

Тема проєкту: «Сучасний стан зелених насаджень міста Дубна та 

шляхи їх оптимізації» 

Керівник роботи: Підлісна Лілія Данилівна 

Наказ № 49           від 11.06.2021 р.  

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук,  

професор          В.В. Вербицький 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Козярчук Анастасія Петрівна 

учениця 8 класу Сарненського ліцею №4 Сарненської міської ради 

Рівненської області 

призер 

фінального етапу Олімпіади випускного шкільного дослідництва  

(учнівських дослідницьких проєктів) 

секція: «Екологія та енергозбереження» 

Тема проєкту: «Просторий розподіл синантропної орнітофауни 

міста Сарни та їх мобінгові реакції в зимовий період» 

Керівник роботи: Морозюк Оксана Євгеніївна 
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Бех Христина Олександрівна 

учениця 10 класу гімназії ім. В. П. Фількова Лугинської селищної 

ради Лугинського району Житомирської області 

призер 

фінального етапу Олімпіади випускного шкільного дослідництва  

(учнівських дослідницьких проєктів) 

секція: «Екологія та енергозбереження» 

Тема проєкту: «Пірогенна динаміка лісових екосистем» 

Керівники роботи: Бовсуновська Тетяна Миколаївна, Хом'як Іван 

Владиславович 
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Рибалко Андрій 

вихованець гуртка «Жива планета» комунального закладу Сумської 

міської ради – Сумський міський центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді 

призер 

фінального етапу Олімпіади випускного шкільного дослідництва  

(учнівських дослідницьких проєктів) 

секція: «Прикладна біологія» 

Тема проєкту: «Вплив раціону живлення на кількість молодняка 

мурах MESSORSTRUCTORN в домашньому формікарії» 

Керівник роботи: Гончаренко Анастасія Володимирівна 
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Самойліч Юлія Миколаївна 

учениця 10-А класу комунального закладу «Луцький навчально-

виховний комплекс №9 Луцької міської ради, вихованка гуртка 

гурток «Юні агрохіміки» Волинського обласного еколого-

натуралістичного центру Волинської області» 

призер 

фінального етапу Олімпіади випускного шкільного дослідництва  

(учнівських дослідницьких проєктів) 

секція: «Прикладна біологія» 

Тема проєкту: «Оптимізація біотехнологічного методу отримання 

посадкового матеріалу PAULOWNIA TOMENTOSA (THUNB) STEUD» 

Керівник роботи: Бортнік Тетяна Павлівна 
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Задворна Поліна 

учениця 6 класу, вихованка гуртка «Юні музеєзнавці» Гуштинської 

загальноосвітньої школи I-II ступенів Скала – Подільської об’єднаної 

територіальної громади Чортківського району Тернопільської області 

призер 

фінального етапу Олімпіади випускного шкільного дослідництва  

(учнівських дослідницьких проєктів) 

секція: «Ботаніка» 

Тема проєкту: «Калина – одвічний символ України» 

Керівник роботи: Верига Ганна Іванівна 
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Дімітрова Анастасія Ігорівна 

учениця 5-Б класу КЗ «Дмитрівський ЗЗСС I-III ступенів» 

Татарбунарського району, вихованка гуртка «Природа навколо нас» 

КЗ «Дмитрівський ЗЗСС I-III ступенів» Одеської області 

призер 

фінального етапу Олімпіади випускного шкільного дослідництва  

(учнівських дослідницьких проєктів) 

секція: «Ботаніка» 

Тема проєкту: «Дослідження Дмитрівського водосховища» 

Керівники роботи: Златова Наталія Василівна, Волканова Світлана 

Георгіївна 
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Котовенко Анастасія Денисівна 

учениця КЗ «Дмитрівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів» Білгород-

Дністровського району, вихованка гуртка факультатив «Цікава хімія» 

КЗ «Дмитрівський ЗЗСО І-ІІІ ст.» Одеської області 

призер 

фінального етапу Олімпіади випускного шкільного дослідництва  

(учнівських дослідницьких проєктів) 

секція: «Хімія» 

Тема проєкту: «Кристали – цікаві дослідження» 

Керівник роботи: Котовенко Ольга Іванівна 
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Гаврильчик Юлія Валентинівна 

учениця 10 класу Сарненського ліцею №4 Сарненської міської ради 

Рівненської області 

призер 

фінального етапу Олімпіади випускного шкільного дослідництва  

(учнівських дослідницьких проєктів) 

секція: «Хімія» 

Тема проєкту: «Загадкова природа кристалів» 

Керівник роботи: Заєць Софія Вікторівна 
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