
Міністерство освіти і науки України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

НАКАЗ 

м. Київ

«10» січня 2019 р.       № 2-О 

 

Про підсумки заочного етапу 

Всеукраїнського конкурсу 

винахідницьких і раціоналізаторських 

проектів еколого-натуралістичного напряму 

(16-23 роки) 

 

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 

04.01.2018 р. № 12 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

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

основними напрямами позашкільної освіти)» та від 03.10.2012 р. № 1068 «Про 

затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс винахідницьких і 

раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму», 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2012 р. за 

№ 1748/22060, згідно з рішенням Оргкомітету, запрошуємо до участі в очному 

етапі Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проектів 

еколого-натуралістичного напряму (16-23 роки), який відбудеться з 30 січня по 

01 лютого 2019 року, наступних учасників: 

 

№ 

з/п Назва проекту Категорія 

Різнови

д 

проекту 

ПІБ 

Кл

ас, 

кур

с 

Повна назва 

навчального закладу 

1.  Діагностика і 

хірургічне 

лікування 

екстравазальної 

компресії 

хребтової артерії 

медицина та 

охорона 

здоров'я 

індивіду

альний 

Баглай Тетяна 

Анатоліївна 

11 Яготинська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 1 

Київської області 

2.  Трансформація 

екосистеми 

заказників 

Дніпропетровськ

ої області 

біологія індивіду

альний 

Сіміоненко 

Ольга 

Андріївна 

11 КЗО НВК № 33 

«Маріїнська 

багатопрофільна 

гімназія – 

загальноосвітній 

навчальний заклад І 

ступеня» Дніпровської 

міської ради 

Шевченківського 

району 

Дніпропетровської 

області» 



№ 

з/п Назва проекту Категорія 

Різнови

д 

проекту 

ПІБ 

Кл

ас, 

кур

с 

Повна назва 

навчального закладу 

3.  Піроліз у малих 

масштабах  

екологічно 

безпечні 

технології та 

прикладна 

екологія 

командн

ий, 

група А-

22 

Джадан 

Ростислав 

Сергійович 

2 

кур

с 

Хорольський 

агропромисловий 

коледж Полтавської 

державної аграрної 

академії 

Піроліз у малих 

масштабах  

екологічно 

безпечні 

технології та 

прикладна 

екологія 

командн

ий, 

група А-

22 

Гриценко 

Микола 

Іванович 

2 

кур

с 

Хорольський 

агропромисловий 

коледж Полтавської 

державної аграрної 

академії 

4.  Флороценотип 

синантропної 

рослинності села 

Супрунівка 

Полтавського 

району 

Полтавської 

області та їхня 

роль у 

формуванні 

антропогенних 

ландшафтів 

сільськогоспо

дарське 

дослідництво 

та 

винахідництв

о 

індивіду

альний 

Кущ 

Олександр 

Олександров

ич 

1 

кур

с 

Комунальний вищий 

навчальний заклад І 

рівня акредитації 

«Полтавський базовий 

медичний коледж» 

5.  Практичне 

використання 

елемента 

Пельтьє. 

Автомобільний 

холодильник 

сільськогоспо

дарське 

дослідництво 

та 

винахідництв

о 

індивіду

альний 

Сєранова 

Вікторія 

Володимирів

на 

10 Навчально-виховний 

комплекс «Балтська 

загальноосвітня школа 

№ 3 – колегіум» 

Одеської області 

6.  Обґрунтування 

асортименту 

декоративних 

рослин для 

«сухої клумби» в 

реальних умовах 

міста 

сільськогоспо

дарське 

дослідництво 

та 

винахідництво 

індивіду

альний 

Туригіна 

Марія 

Андріївна 

10 Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 7 

Чорноморської міської 

ради Одеської області 

7.  Двостулковий 

молюск Anadara 

inaequivalvis: 

технологiя 

вирощування в 

Чорному морі 

сільськогоспо

дарське 

дослідництво 

та 

винахідництв

о 

індивіду

альний 

Плавський 

Микита 

Сергійович 

10 Одеський обласний 

гуманітарний центр 

8.  Розробка 

мікробного 

препарату для 

утилізації 

пластмасових 

відходів 

екологічно 

безпечні 

технології та 

прикладна 

екологія 

індивіду

альний 

Пономарьов 

Володимир 

Олександров

ич 

10 Чорноморська гімназія 

№ 1 Чорноморської 

міської ради Одеської 

області 



№ 

з/п Назва проекту Категорія 

Різнови

д 

проекту 

ПІБ 

Кл

ас, 

кур

с 

Повна назва 

навчального закладу 

9.  Підвищення 

схожості насіння 

Модрини 

європейської 

біологія індивіду

альний 

Михайлова 

Лариса 

Вадимівна 

10 Комунальний заклад 

Сумської міської ради – 

Сумський міський 

центр еколого-

натуралістичної 

творчості учнівської 

молоді 

10.  Сонячні 

електростанції 

як джерело 

електроенергії та 

засіб отримання 

прибутку 

ресурси 

енергозбереж

ення 

індивіду

альний 

Боровицький 

Микола 

Іванович 

10 Тарутинський НВК 

«ЗОШ І-ІІІ ступенів – 

ліцей – ДНЗ» Одеської 

області 

11.  Спосіб 

визначення 

радіопротекторн

ого ефекту 

меланінових 

пігментів 

базидіоміцетови

х грибів на 

кровотворну 

систему мишей 

різних ліній у 

разі дії малих 

доз іонізуючої 

радіації   

медицина та 

охорона 

здоров'я 

індивіду

альний 

Гудзенко 

Єлизавета 

Дмитрівна 

10 Український 

гуманітарний ліцей 

Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка 

12.  Віртуальна 

платформа 

«Renewable 

Energy Systems» 

інженерні 

науки 

командн

ий, 

робоча 

група 

«RES» 

Мойсеєнко 

Леонтій 

Олегович 

2 

кур

с 

Державний навчальний 

заклад «Київський 

професійний коледж з 

посиленою військовою 

та фізичною 

підготовкою» 

Віртуальна 

платформа 

«Renewable 

Energy Systems» 

інженерні 

науки 

командн

ий, 

робоча 

група 

«RES» 

Бобро 

Олексій 

Романович 

2 

кур

с 

Державний навчальний 

заклад «Київський 

професійний коледж з 

посиленою військовою 

та фізичною 

підготовкою» 

Віртуальна 

платформа 

«Renewable 

Energy Systems» 

інженерні 

науки 

командн

ий, 

робоча 

група 

«RES» 

Грицюк 

Павло 

Олегович 

2 

кур

с 

Державний навчальний 

заклад «Київський 

професійний коледж з 

посиленою військовою 

та фізичною 

підготовкою» 

Віртуальна 

платформа 

«Renewable 

Energy Systems» 

інженерні 

науки 

командн

ий, 

робоча 

група 

«RES» 

Родіонов 

Андрій 

Анатолійович 

2 

кур

с 

Державний навчальний 

заклад «Київський 

професійний коледж з 

посиленою військовою 

та фізичною 

підготовкою» 



№ 

з/п Назва проекту Категорія 

Різнови

д 

проекту 

ПІБ 

Кл

ас, 

кур

с 

Повна назва 

навчального закладу 

13.  Електронний 

освітній ресурс 

«Robotics» 

комп'ютерні 

науки та 

штучний 

інтелект 

індивіду

альний 

Романюк 

Сергій 

Васильович 

1 

кур

с 

Державний навчальний 

заклад «Київський 

професійний коледж з 

посиленою військовою 

та фізичною 

підготовкою» 

14.  Електронний 

освітній ресурс 

«Відновлювальн

а енергетика» 

комп'ютерні 

науки та 

штучний 

інтелект 

командн

ий, 

робоча 

група 

«ВЕ» 

Дяченко 

Богдан 

Вікторович 

1 

кур

с 

Державний навчальний 

заклад «Київський 

професійний коледж з 

посиленою військовою 

та фізичною 

підготовкою» 

Електронний 

освітній ресурс 

«Відновлювальн

а енергетика» 

комп'ютерні 

науки та 

штучний 

інтелект 

командн

ий, 

робоча 

група 

«ВЕ» 

Аксененко 

Давід-Юрій 

Сергійович 

1 

кур

с 

Державний навчальний 

заклад «Київський 

професійний коледж з 

посиленою військовою 

та фізичною 

підготовкою» 

15.  Віртуальна 

лабораторія 

«Діагностичний 

стенд «Розвал-

Сходження» 

інженерні 

науки 

командн

ий, 

робоча 

група 

«С-РС» 

Грищенко 

Іван 

Григорович 

1 

кур

с 

Державний навчальний 

заклад «Київський 

професійний коледж з 

посиленою військовою 

та фізичною 

підготовкою» 

Віртуальна 

лабораторія 

«Діагностичний 

стенд «Розвал-

Сходження» 

інженерні 

науки 

командн

ий, 

робоча 

група 

«С-РС» 

Дідух Сергій 

Сергійович 

1 

кур

с 

Державний навчальний 

заклад «Київський 

професійний коледж з 

посиленою військовою 

та фізичною 

підготовкою» 

Віртуальна 

лабораторія 

«Діагностичний 

стенд «Розвал-

Сходження» 

інженерні 

науки 

командн

ий, 

робоча 

група 

«С-РС» 

Мельниченко 

Павло 

В'ячеславови

ч 

1 

кур

с 

Державний навчальний 

заклад «Київський 

професійний коледж з 

посиленою військовою 

та фізичною 

підготовкою» 

16.  Вплив віку та 

строків 

висаджування 

розсади на 

урожайність 

томатів 

біологія індивіду

альний 

Буліма 

Вікторія 

Олександрівн

а 

11 КПНЗ «Центр еколого-

натуралістичної 

творчості учнівської 

молоді» Дніпровської 

районної ради 

Дніпропетровської 

області 

17.  Виявлення 

частоти 

виділення різних 

мікроорганізмів 

при ураженнях 

дихальних 

шляхів 

медицина та 

охорона 

здоров'я 

індивіду

альний 

Стельмащук 

Владислав 

Миколайович 

10 КПНЗ «Центр еколого-

натуралістичної 

творчості учнівської 

молоді» Дніпровської 

районної ради 

Дніпропетровської 

області 



№ 

з/п Назва проекту Категорія 

Різнови

д 

проекту 

ПІБ 

Кл

ас, 

кур

с 

Повна назва 

навчального закладу 

18.  Реноватори 

поверхонь тертя 

машин і 

механізмів на 

основі 

індустріальних 

мастил та 

фулереномістких 

модифікаторів 

інженерні 

науки 

індивіду

альний 

Калга 

Костянтин 

Вікторович 

11 КПНЗ «Центр еколого-

натуралістичної 

творчості учнівської 

молоді» Дніпровської 

районної ради  

Дніпропетровської 

області 

19.  Дослідження 

властивостей 

конструкційних 

пластиків, 

отриманих з 

додаванням 

відпрацьованого 

поліетилену 

екологічно 

безпечні 

технології та 

прикладна 

екологія 

командн

ий, 

«Юні 

дослідн

ики» 

Світцов 

Дмитро 

Сергійович 

10 КПНЗ «Центр еколого-

натуралістичної 

творчості учнівської 

молоді» Дніпровської 

районної ради 

Дніпропетровської 

області 

Дослідження 

властивостей 

конструкційних 

пластиків , 

отриманих  з 

додаванням 

відпрацьованого 

поліетилену 

екологічно 

безпечні 

технології та 

прикладна 

екологія 

командн

ий, 

«Юні 

дослідн

ики» 

Деркач 

Поліна 

Олексіївна 

11 КПНЗ «Центр еколого-

натуралістичної 

творчості учнівської 

молоді» Дніпровської 

районної ради 

Дніпропетровської 

області 

20.  Порівняльний 

аналіз враження 

верхівковим 

короїдом ділянок 

хвойного лісу в 

урочищі 

«Сосняк» 

біологія індивіду

альний 

Токарєва 

Віолета 

Володимирів

на 

10 КЗ Сумський міський 

центр еколого-

натуралістичної 

творчості учнівської 

молоді, 

загальноосвітня школа 

№ 5 державного 

підприємства «Сумське 

лісове господарство» 

м. Суми 

21.  Кручене озеро 

«SOS» 

екологічно 

безпечні 

технології та 

прикладна 

екологія 

індивіду

альний 

Шкода 

Анастасія 

Олександрівн

а 

11 Освітній заклад 

«Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст. с. 

Троянівка» 

Маневицького району 

Волинської області 

22.  Дослідження 

впливу «живої» 

води на ріст та 

розвиток рослин 

сільськогоспо

дарське 

дослідництво 

та 

винахідництво 

індивіду

альний 

Гребенюк 

Наталія 

Олександрівн

а 

11 Міський еколого-

натуралістичний центр 

дітей та учнівської 

молоді виконавчого 

комітету Марганецької 

міської ради 

Дніпропетровської 

області 

23.  Ростові реакції 

проростків 

озимої пшениці 

сільськогоспо

дарське 

дослідництво 

індивіду

альний 

Шевченко 

Анастасія 

Олегівна 

10 Арцизька ЗОШ Ι-ΙΙΙ 

ступенів № 5  

Арцизької районної 



№ 

з/п Назва проекту Категорія 

Різнови

д 

проекту 

ПІБ 

Кл

ас, 

кур

с 

Повна назва 

навчального закладу 

СН КОМБІН  як 

показники дії 

регуляторів 

росту 

та 

винахідництво 

ради Одеської області 

24.  Куди  зникає 

вода з криниці? 

екологічно 

безпечні 

технології та 

прикладна 

екологія 

індивіду

альний 

Юрчик Денис 

Юрійович 

11 Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів села 

Радошин Ковельського 

району Волинської 

області 

25.  Вдосконалена 

конструкція 

інвалідного візка 

медицина та 

охорона 

здоров'я 

індивіду

альний 

Марчук 

Андрій 

Валерійович 

10 Дубенська міська 

станція юних техніків 

Рівненської області 

26.  Орнітокомплекс

и 

трансформовани

х ландшафтів 

Прут-

Дністровського 

межиріччя в 

осінньо-

міграційний 

період 

 

біологія командн

ий, 

Городен

ківськог

о 

ЦТУМу 

Михайлюк 

Софія 

Тарасівна 

10 Городенківська ЗОШ І-

ІІІ ступенів № 1 

Городенківської 

районної ради Івано-

Франківської області 

Орнітокомплекс

и 

трансформовани

х ландшафтів 

Прут-

Дністровського 

межиріччя в 

осінньо-

міграційний 

період 

біологія командн

ий, 

Городен

ківськог

о 

ЦТУМу 

Сидорак 

Вікторія 

Володимирів

на 

10 Городенківська ЗОШ І-

ІІІ ступенів № 1 

Городенківської 

районної ради Івано-

Франківської області 

27.  Особливості 

екології  канюка 

звичайного на 

території 

Північного 

Покуття 

біологія індивіду

альний 

Ничик Богдан 

Ігорович 

10 Городенківська ЗОШ І-

ІІІ ступенів № 1 

Городенківської 

районної ради Івано-

Франківської області 

28.  Нове життя 

старого монітора 

інженерні 

науки 

індивіду

альний 

Кумпан Ілля 

Дмитрович 

11 Комунальний заклад 

«Долинська 

загальноосвітня школа 

№1 Долинської 

районної ради» 

Кіровоградської 

області 

29.  Отримання 

електричної 

енергії при 

відчиненні 

дверей 

інженерні 

науки 

індивіду

альний 

Захарченко 

Олексій 

Ігорович 

10 Житомирський міський 

центр науково-

технічної творчості 

учнівської молоді 



№ 

з/п Назва проекту Категорія 

Різнови

д 

проекту 

ПІБ 

Кл

ас, 

кур

с 

Повна назва 

навчального закладу 

30.  Birdwatching для 

збереження 

біорізноманіття 

урбоекосистем 

біологія індивіду

альний 

Гедзюк 

Владислав 

Олегович 

10  Екологічний центр 

Рівненського міського 

Палацу дітей та молоді 

31.  Навчально-

пізнавальна 

стежка 

«Долиною малої 

річки Устя» 

науки про 

Землю 

(географія, 

геологія) 

індивіду

альний 

Котик Роман 

Сергійович 

10 Екологічний центр 

Рівненського міського 

Палацу дітей та молоді 

32.  Експериментаніу

м «10 кроків до 

сталого 

розвитку!» 

ресурси 

енергозбереж

ення 

індивіду

альний 

Легка Тетяна 

Володимирів

на 

11 Екологічний центр 

Рівненського міського 

Палацу дітей та молоді 

33.  Інформаційний 

простір для 

збереження 

біорізноманіття 

екологічно 

безпечні 

технології та 

прикладна 

екологія 

індивіду

альний 

Маслянчук 

Софія 

Миколаївна 

11 Екологічний центр 

Рівненського міського 

палацу дітей та молоді 

34.  Оцінка якості 

поверхневих вод 

малої річки Устя 

Спасівська за 

рослинами-

індикаторами 

біологія індивіду

альний 

Ніколайчук 

Роман 

Вікторович 

10 Екологічний центр 

Рівненського міського 

Палацу дітей та молоді 

35.  Вплив 

компонентів 

продуктів 

харчування та 

речовин із 

навколишнього 

середовища на 

стан емалі 

зубного ряду 

школярів 

медицина та 

охорона 

здоров'я 

індивіду

альний 

Тимощук 

Андрій 

Віталійович 

11 Заклад загальної 

середньої освіти № 15 

м. Луцька 

36.  Дослідження 

загорткової 

нейтронної 

мережі для 

розпізнавання 

рукописних 

цифр 

комп'ютерні 

науки та 

штучний 

інтелект 

індивіду

альний 

Пазич Артем 

Юрійович 

10 Житомирський міський 

ліцей при ЖДТУ 

37.  TeachBank комп'ютерні 

науки та 

штучний 

інтелект 

індивіду

альний 

Шкаєв Павло 

Володимиров

ич 

10 Житомирська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 17 

38.  Зарядка з 

термоелементів 

своїми руками 

інженерні 

науки 

індивіду

альний 

Іваницький 

Олексій 

Сергійович 

10 Житомирський міський 

центр науково-

технічної творчості 

учнівської молоді 

39.  Орнітофауна 

лісових 

насаджень 

біологія індивіду

альний 

Гавриш 

Юліан 

Васильович 

11 Городенківська ЗОШ І-

ІІІ ст. № 1 

Городенківської 



№ 

з/п Назва проекту Категорія 

Різнови

д 

проекту 

ПІБ 

Кл

ас, 

кур

с 

Повна назва 

навчального закладу 

басейну 

середньої течії 

Дністра в 

сезонній 

динаміці  

районної ради Івано-

Франківської області 

40.  Вплив строків 

посіву на 

врожайність 

гібридів 

кукурудзи 

вітчизняної 

селекції в 

умовах 

центрального 

лісостепу 

України  

сільськогоспо

дарське 

дослідництво 

та 

винахідництв

о 

індивіду

альний 

Дідківська 

Дар'я 

Олегівна 

10 Березняківська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів 

Смілянської районної 

ради Черкаської 

області 

41.  Отримання 

енергії за 

допомогою 

лежачих 

поліцейських 

ресурси 

енергозбереж

ення 

індивіду

альний 

Слепченко 

Михайло 

Андрійович 

10 Житомирський міський 

центр науково-

технічної творчості 

учнівської молоді 

42.  Вивчення 

здібностей поні 

до розпізнавання 

та ідентифікації 

тривимірних 

об’єктів 

біологія індивіду

альний 

Уколова 

Ксенія 

Олександрівн

а 

10 Регіональний 

ландшафтний парк 

Feldman Ecopark 

43.  Отримання 

енергії від руху 

автомобіля 

фізика командн

ий, 

Тесла 

Кіпчук Анна 

Миколаївна 

10 Житомирський міський 

центр науково-

технічної творчості 

учнівської молоді 

Отримання 

енергії від руху 

автомобіля 

фізика командн

ий, 

Тесла 

Закревський 

Олександр 

Сергійович 

10 Житомирський міський 

центр науково-

технічної творчості 

учнівської молоді 

44.  Технологічна 

схема 

вирощування 

пекінської 

капусти в умовах 

Північного 

Степу 

сільськогоспо

дарське 

дослідництво 

та 

винахідництв

о 

індивіду

альний 

Пода Дмитро 

Ігоревич 

10 КПНЗ «Центр еколого-

натуралістичної 

творчості учнівської 

молоді» Дніпровської 

районної ради 

Дніпропетровської 

області 

45.  Особливості 

вирощування 

сучасних сортів 

салату овочевого 

у відкритому 

ґрунті в умовах 

Північного 

Степу України 

сільськогоспо

дарське 

дослідництво 

та 

винахідництв

о 

індивіду

альний 

Саєнко 

Олексій 

Віталійович 

11 КПНЗ «Центр еколого-

натуралістичної 

творчості учнівської 

молоді» Дніпровської 

районної ради 

Дніпропетровської 

області 



№ 

з/п Назва проекту Категорія 

Різнови

д 

проекту 

ПІБ 

Кл

ас, 

кур

с 

Повна назва 

навчального закладу 

46.  Комп'ютерна 

бездротова 

миша, що 

працює від рухів 

користувача по 

поверхні 

комп'ютерні 

науки та 

штучний 

інтелект 

індивіду

альний 

Похильченко 

Катерина 

Олегівна 

10 Житомирський міський 

центр науково-

технічної творчості 

учнівської молоді, КЗ 

«Житомирський 

обласний ліцей-

інтернат для 

обдарованих дітей» 

Житомирської обласної 

ради 

47.  Вплив віку та 

строків 

висаджування 

розсади на 

урожайність 

томатів 

сільськогоспо

дарське 

дослідництво 

та 

винахідництв

о 

індивіду

альний 

Буліма 

Вікторія 

Олександрівн

а 

11 КПНЗ «Центр еколого-

натуралістичної 

творчості  учнівської 

молоді» Дніпровської 

районної ради 

Дніпропетровської 

області 

48.  Особливості 

ландшафту 

південної 

частини 

Охтирського 

району 

науки про 

Землю 

(географія, 

геологія) 

індивіду

альний 

Зубатова 

Дарина 

Юріївна 

11 Охтирська ЗОШ І-ІІІ 

ст. № 5 імені К. Рапія, 

Охтирський міський 

центр позашкільної 

освіти – Мала академія 

наук учнівської молоді 

Сумської області 

49.  Акумулятивна 

робота річки 

Ворскла у районі 

міста Охтирка 

науки про 

Землю 

(географія, 

геологія) 

індивіду

альний 

Моісєєнко 

Дмитро 

Михайлович 

11 Охтирська ЗОШ І-ІІІ 

ст. № 3, Охтирський 

міський центр 

позашкільної освіти – 

Мала академія наук 

учнівської молоді 

Сумської області 

50.  Дрозофіла 

оцтова 

(Drosophila 

melanogaster) – 

перспективний 

корм для 

прискорення 

темпів росту й 

підвищення 

інтенсивно-сті 

червоного 

забарвлення 
інбредних 

особин 

Мечоносця 

звичайного 

(Xiphophorus 

helleri) 

біологія індивіду

альний 

Школа Ігор 

Валерійович 

10 Комунальний заклад 

Сумської міської  ради 

– Сумський міський 

центр еколого-

натуралістичної 

творчості учнівської 

молоді 

51.  Виявлення 

частоти 

виділення різних 

медицина та 

охорона 

здоров'я 

індивіду

альний 

Стельмащук 

Владислав 

Миколайович 

10 Комунальний 

позашкільний 

навчальний заклад 



№ 

з/п Назва проекту Категорія 

Різнови

д 

проекту 

ПІБ 

Кл

ас, 

кур

с 

Повна назва 

навчального закладу 

мікроорганізмів 

при ураженнях 

дихальних 

шляхів 

«Центр еколого-

натуралістичної 

творчості учнівської 

молоді» Дніпровської 

районної ради 

Дніпропетровської 

області 

52.  Репродуктивне 

здоров'я, 

фактори впливу, 

засоби 

збереження в 

сексуальній 

культурі 

підлітків 

медицина та 

охорона 

здоров'я 

індивіду

альний 

Грушевенко 

Дарина 

Ігорівна 

10  Херсонська 

спеціалізована школа І 

– ІІІ ст. № 52 з 

поглибленим 

вивченням  української 

мови та літератури 

Херсонської міської 

ради, ХЦДЮТ 

53.  Ескізний проект. 

Опис гусеничної 

високоброньо-

ваної машини із 

конструкцією 

високого захисту 

(КВЗ) екіпажу, 

контрштурмової 

групи та 

підвищеною 

бойовою міццю. 

Універсальний 

танк (УБТм) 

«Гайдамака»  

інженерні 

науки 

індивіду

альний 

Абрамов 

Ростислав 

Валентинови

ч 

10  Криворізька гімназія № 

49 Дніпропетровської 

області 

54.  Зміни показників 

осмотичної 

резистент-ності 

еритроцитів 

щурів в умовах 

надходження 

кофеїну 

біологія індивіду

альний 

Гатило Ірина 

Сергіївна 

11 КЗО «СЗШ №76» 

Дніпровської міської 

ради; Комунальний 

заклад освіти 

«Обласний еколого-

натуралістичний центр 

дітей та учнівської 

молоді» 

55.  Модуляція 

психофізіо-

логічних реакцій 

школярів 

старшого 

шкільного віку з 
різним рівнем 

фізичної 

активності під 

дією 

інформаційного 

навантаження 

медицина та 

охорона 

здоров'я 

індивіду

альний 

Чабан 

Анастасія 

Олександрівн

а 

11 КЗО «СЗШ №76» 

Дніпровської міської 

ради;  

Комунальний заклад 

світи «Обласний 

еколого-
натуралістичний центр 

дітей та учнівської 

молоді» 

Дніпропетровської 

обласної ради 

56.  Дослідження 

агресивності 

адвентивного 

екологічно 

безпечні 

технології та 

індивіду

альний 

Андріюк 

Катерина 

Юріївна 

10 Колоденська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Рівненського 

району 



№ 

з/п Назва проекту Категорія 

Різнови

д 

проекту 

ПІБ 

Кл

ас, 

кур

с 

Повна назва 

навчального закладу 

виду борщівника 

Сосновського 

Heracleum 

Sosnowskyi  на 

території с. 

Колоденка 

прикладна 

екологія 

57.  Динаміка 

видового складу 

рослин території 

міста Охтирка  

(на прикладі 

улоговин Білого 

та Зеленого озер) 

біологія індивіду

альний 

Дараган 

Ірина 

Олегівна 

11 Охтирська ЗОШ І-ІІІ 

ст. № 11, 

Охтирський міський 

центр позашкільної 

освіти – Мала академія 

наук учнівської молоді  

58.  Вплив важких 

металів на 

ґрунти 

екологічно 

безпечні 

технології та 

прикладна 

екологія 

індивіду

альний 

Опаленик 

Михайло 

Михайлович 

11 Комунальний заклад 

"Роменська міська 

Мала академія наук 

учнівської молоді" 

Роменської міської 

ради Сумської області  

59.  Вирощування 

лісових культур 

із закритою 

кореневою 

системою як 

один із засобів 

збереження, 

відновлення та 

сприяння 

сталому 

управлінню 

лісами 

екологічно 

безпечні 

технології та 

прикладна 

екологія 

індивіду

альний 

Юрченко 

Катерина 

Леонідівна 

11 Комунальний заклад 

"Роменська міська 

Мала академія наук 

учнівської молоді" 

Роменської міської 

ради Сумської області  

60.  Інтеграція 

тематичних 

інформаційних 

ресурсів як 

спосіб 

покращення й 

автоматизації 

процесів 

навчання у 

рамках курсу 

програмування в 

навчальних 

закладах  

комп'ютерні 

науки та 

штучний 

інтелект 

індивіду

альний 

Московець 

Степан 

Сергійович 

10 Комунальний заклад 

"Роменська міська 

Мала академія наук 

учнівської молоді" 

Роменської міської 

ради Сумської області  

61.  Харчові добавки 

та їхній вплив на 

організм людини  

медицина та 

охорона 

здоров'я 

індивіду

альний 

Бондаренко 

Георгій 

Володимирович 

10 Комунальний заклад 

«Роменська міська 

Мала академія наук 

учнівської молоді» 

Роменської міської 

ради Сумської області  



№ 

з/п Назва проекту Категорія 

Різнови

д 

проекту 

ПІБ 

Кл

ас, 

кур

с 

Повна назва 

навчального закладу 

62.  Методи 

лікування 

солідну у дітей 

медицина та 

охорона 

здоров'я 

індивіду

альний 

Бордак Денис 

Олександров

ич 

10 Комунальний заклад 

«Роменська міська 

Мала академія наук 

учнівської молоді» 

Роменської міської 

ради Сумської області 

63.  Дослідження 

проблеми 

нормування ваги 

шкільного 

рюкзака в 

Україні 

медицина та 

охорона 

здоров'я 

індивіду

альний 

Мальцев 

Олексій 

Васильович 

11 Комунальний заклад 

«Роменська міська 

Мала академія наук 

учнівської молоді» 

Роменської міської 

ради Сумської області  

64.  Вплив 

рентгенівських 

променів на 

організм людини  

медицина та 

охорона 

здоров'я 

індивіду

альний 

Шевченко 

Михайло 

Юрійович 

10 Комунальний заклад 

«Роменська міська 

Мала академія наук 

учнівської молоді» 

Роменської міської 

ради Сумської області  

65.  Причини та 

наслідки виходу 

Великої Британії 

з Європейського 

Союзу 

науки про 

Землю 

(географія, 

геологія) 

індивіду

альний 

Кружкова 

Валерія 

Михайлівна 

10 Комунальний заклад 

«Роменська міська 

Мала академія наук 

учнівської молоді» 

Роменської міської 

ради Сумської області  

66.  Аналіз воєнно-

стратегічного 

положення міста 

Ромни 

науки про 

Землю 

(географія, 

геологія) 

індивіду

альний 

Фомічев 

Нікіта 

Романович 

11 Комунальний заклад 

«Роменська міська 

Мала академія наук 

учнівської молоді» 

Роменської міської 

ради Сумської області  

67.  Перспективи 

використання 

сонячної енергії 

в умовах міста 

Ромни 

ресурси 

енергозбереж

ення 

індивіду

альний 

Сенча Іван 

Олександров

ич 

10 Комунальний заклад 

«Роменська міська 

Мала академія наук 

учнівської молоді» 

Роменської міської 

ради Сумської області  

68.  Перспективи 

альтернативної 

енергетики на 

Роменщині  

ресурси 

енергозбереж

ення 

індивіду

альний 

Змій 

Владислав 

Віталійович 

11 Комунальний заклад 

«Роменська міська 

Мала академія наук 

учнівської молоді» 

Роменської міської 

ради Сумської області  

69.  Дослідження 

процесу 

виробництва 

електричної 

енергії за 

допомогою 

діючої моделі 

теплової 

електростанції 

фізика індивіду

альний 

Пархоменко 

В'ячеслав 

Андрійович 

10 Комунальний заклад 

«Роменська міська 

Мала академія наук 

учнівської молоді» 

Роменської міської 

ради Сумської області  



№ 

з/п Назва проекту Категорія 

Різнови

д 

проекту 

ПІБ 

Кл

ас, 

кур

с 

Повна назва 

навчального закладу 

70.  Розробка 

приладу для 

ідентифікації 

речовин 

фізика індивіду

альний 

Юрик Радіон 

Васильович 

11 Комунальний заклад 

«Роменська міська 

Мала академія наук 

учнівської молоді» 

Роменської міської 

ради Сумської області  

71.  Вплив 

мінеральних 

добрив на 

продуктивність 

соняшнику 

сільськогоспо

дарське 

дослідництво 

та 

винахідництв

о 

індивіду

альний 

Бондарчук 

Дмитро 

Сергійович 

11 Комунальний заклад 

«Роменська міська 

Мала академія наук 

учнівської молоді» 

Роменської міської 

ради Сумської області  

72.  Розробка і 

моделювання 

авіамодельного 

таймера для 

кормових 

моделей 

фізика індивіду

альний 

Лазарева 

Анастасія 

Борисівна 

10 Комунальний заклад 

«Роменська міська 

Мала академія наук 

учнівської молоді» 

Роменської міської 

ради Сумської області  

73.  Вплив 

антропогенного 

забруднення на 

ядерцеву 

активність 

проростків сосни 

звичайної 

екологічно 

безпечні 

технології та 

прикладна 

екологія 

індивіду

альний 

Кондратюк 

Вікторія 

Юріївна 

11 Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ст. №1 м. Рожище 

Волинської області 

 

Фінал конкурсу пройде у вигляді відкритого постерного захисту проектів. 

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, яка 

відряджає. Керівників делегацій просимо завчасно придбати квитки на 

зворотний шлях. 

Відповідальність за життя та здоров’я учасників і своєчасне оформлення 

документів несуть супроводжуючі.  

 

 

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук, 

професор       В. В. Вербицький 


