
Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«01» лютого 2019 р. № 6

Про підсумки проведення очного етапу
Всеукраїнського конкурсу винахідницьких
і раціоналізаторських проектів
еколого-натуралістичного напряму
(для вікової категорії від 16 до 23 років включно)
у 2019 році

Відповідно  до  наказів  Міністерства  освіти  і  науки  України  від
21.11.2019 р. № 1292 «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 від 18.10.2012 р. № 1748/22060,
за  підтримки  Національної  академії  наук  України,  Українського  альянсу  по
боротьбі з підробками та піратством, Державного департаменту інтелектуальної
власності Мінекономрозвитку України, Державного підприємства «Український
інститут  інтелектуальної  власності»,  патентно-правової  фірми  «Пахаренко  і
партнери»,  Національного  університету  біоресурсів  і  природокористування
України,  Національного  університету  «Києво-Могилянська  академія»,  низки
академічних  установ  НАН  України,  Національний  еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді з 30 січня по 1 лютого 2019 року провів очний етап
Всеукраїнського  конкурсу  винахідницьких  і  раціоналізаторських  проектів
еколого-натуралістичного  напряму  (для  вікової  категорії  від  16  до  23  років
включно).

Відповідно до рішення компетентного журі,

НАКАЗУЮ:

І. Нагородити дипломом Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України переможців
та  призерів  Всеукраїнського  конкурсу  винахідницьких  і
раціоналізаторських  проектів  еколого-натуралістичного  напряму  (для
вікової  категорії  від  16  до 23 років  включно)  та  надати цінні  призи  від
Українського  альянсу  по  боротьбі  з  підробками  і  піратством,  патентно-



правової  фірми «Пахаренко і  партнери»,  Президії  Національної  академії
наук України:

За І місце:
В категорії (секції) «Біологія»

1. Школу  Ігоря  Валерійовича,  вихованця  комунального  закладу  Сумської
міської ради – Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської  молоді,  з  проектом:  Дрозофіла  оцтова  (Drosophila
melanogaster)  – перспективний  корм для  прискорення  темпів  росту  й
підвищення  інтенсивності  червоного  забарвлення  інбредних  особин
Мечоносця звичайного (Xiphophorus helleri) (95 балів).
В  категорії  (секції)  «Екологічно  безпечні  технології  та  прикладна

екологія»:
1. Маслянчук  Софію  Миколаївну,  вихованку  Екологічного  центру

Рівненського міського палацу дітей та молоді, з проектом: Інформаційний
простір для збереження біорізноманіття (95 балів);

2. Яцюк  Марію  Андріївну,  ученицю  11  класу  Київської  спеціалізованої
школи № 43 з поглибленим вивченням предметів суспільно-гуманітарного
циклу  «Грааль»,  члена  гуртка  біохімії  Київського  Палацу  дітей  та
юнацтва, з проектом: Флуоресцентні наноматеріали та їх вплив на живі
організми (92 бали).
В категорії (секції) «Інженерні науки»:

1. Мойсеєнка Леонтія Олеговича, студента 2 курсу державного навчального
закладу  «Київський  професійний  коледж  з  посиленою  військовою  та
фізичною підготовкою», з проектом:  Віртуальна платформа «Renewable
Energy Systems» (96 балів);

2. Бобра  Олексія  Романовича,  студента  2  курсу  державного  навчального
закладу  «Київський  професійний  коледж  з  посиленою  військовою  та
фізичною підготовкою», з проектом:  Віртуальна платформа «Renewable
Energy Systems» (96 балів);

3. Грицюка  Павла  Олеговича,  студента  2  курсу  державного  навчального
закладу  «Київський  професійний  коледж  з  посиленою  військовою  та
фізичною підготовкою», з проектом:  Віртуальна платформа «Renewable
Energy Systems» (96 балів);

4. Родіонова  Андрія  Анатолійовича,  студента  2  курсу,  державного
навчального  закладу  «Київський  професійний  коледж  з  посиленою
військовою  та  фізичною  підготовкою»,  з  проектом:  Віртуальна
платформа «Renewable Energy Systems» (96 балів).
В категорії (секції) «Комп’ютерні науки та штучний інтелект»

1. Шкаєва  Павла  Володимировича,  учня  10  класу  Житомирської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  17,  з  проектом:  TeachBank
(92 бали).
В категорії (секції) «Медицина та охорона здоров’я»



1. Гудзенко  Єлизавету  Дмитрівну,  ученицю  10  класу  Українського
гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса
Шевченка,  з  проектом:  Спосіб  визначення  радіопротекторного ефекту
меланінових пігментів базидіоміцетових грибів на кровотворну систему
мишей різних ліній у разі дії малих доз іонізуючої радіації (95 балів).
В категорії (секції) «Науки про Землю»

1. Котика Романа Сергійовича, вихованця Екологічного центру Рівненського
міського  Палацу  дітей  та  молоді,  з  проектом:  Навчально-пізнавальна
стежка «Долиною малої річки Устя» (91 бал).
В категорії (секції) «Ресурси енергозбереження»

1. Слепченка  Михайла  Андрійовича,  вихованця  Житомирського  міського
центру  науково-технічної  творчості  учнівської  молоді,  з  проектом:
Отримання енергії за допомогою лежачих поліцейських (93 бали).
В  категорії  (секції)  «Сільськогосподарське  дослідництво  та

винахідництво»
1. Поду  Дмитра  Ігоровича,  учня  10  класу  комунального  позашкільного

навчального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді»  Дніпровської  районної  ради  Дніпропетровської  області,  з
проектом:  Технологічна схема вирощування пекінської капусти в умовах
Північного Степу (88 балів).
В категорії (секції) «Фізика»:

1. Кіпчук  Анну  Миколаївну,  вихованку  Житомирського  міського  центру
науково-технічної  творчості  учнівської  молоді,  з  проектом:  Отримання
енергії від руху автомобіля (90 балів);

2. Закревського  Олександра  Сергійовича,  вихованця  Житомирського
міського  центру  науково-технічної  творчості  учнівської  молоді,  з
проектом: Отримання енергії від руху автомобіля (90 балів).

За ІІ місце:
В категорії (секції) «Біологія»:

1. Жерносєкова Микиту Миколайовича, учня 11 класу спеціалізованої школи
№ 148 з  поглибленим вивченням української  мови  та  літератури імені
І. Багряного  міста  Києва,  Київська  Мала  академія  наук,  члена  гуртка
біохімії Київського палацу дітей та юнацтва, з проектом: Вплив NaCl, NaF
та етанолу на полімеризаційні властивості фібриногену (85 балів);

2. Ніколайчука  Романа  Вікторовича,  вихованця  Екологічного  центру
Рівненського міського Палацу дітей та молоді, з проектом: Оцінка якості
поверхневих вод малої річки Устя Спасівська за рослинами-індикаторами
(82 бали);

3. Гедзюка  Владислава  Олеговича,  вихованця  Екологічного  центру
Рівненського міського Палацу дітей та молоді, з проектом: «Birdwatching
для збереження біорізноманіття урбоекосистем» (80 балів).



В  категорії  (секції)  «Екологічно  безпечні  технології  та  прикладна
екологія»:

1. Юрченко  Катерину  Леонідівну,  вихованку  комунального  закладу
«Роменська  міська  Мала  академія  наук  учнівської  молоді»  Роменської
міської ради Сумської області, з проектом:  Вирощування лісових культур
із  закритою  кореневою  системою  як  один  із  засобів  збереження,
відновлення та сприяння сталому управлінню лісами (91 бал);

2. Шкоду  Анастасію  Олександрівну, ученицю  11  класу  опорного  закладу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Троянівка» Маневицького району
Волинської області, з проектом: Кручене озеро «SOS» (89 балів).
В категорії (секції) «Інженерні науки»:

1. Калгу Костянтина Вікторовича,  вихованця комунального позашкільного
навчального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді»  Дніпровської  районної  ради  Дніпропетровської  області,  з
проектом:  Реноватори  поверхонь  тертя  машин і  механізмів  на  основі
індустріальних мастил та фулереномістких модифікаторів (81 бал);

2. Іваницького  Олексія  Сергійовича,  вихованця  Житомирського  міського
центру  науково-технічної  творчості  учнівської  молоді,  з  проектом:
Зарядка з термоелементів своїми руками (81 бал);

3. Гриценка Івана Григоровича,  студента  1  курсу державного навчального
закладу  «Київський  професійний  коледж  з  посиленою  військовою  та
фізичною  підготовкою»,  з  проектом:  Віртуальна  лабораторія
«Діагностичний стенд «Розвал-Сходження»(80 балів);

4. Дідуха  Сергія  Сергійовича,  студента  1  курсу  державного  навчального
закладу  «Київський  професійний  коледж  з  посиленою  військовою  та
фізичною  підготовкою»,  з  проектом:  Віртуальна  лабораторія
«Діагностичний стенд «Розвал-Сходження» (80 балів);

5. Мельниченка  Павла  В’ячеславовича,  студента  1  курсу  державного
навчального  закладу  «Київський  професійний  коледж  з  посиленою
військовою  та  фізичною  підготовкою»,  з  проектом:  Віртуальна
лабораторія «Діагностичний стенд «Розвал-Сходження» (80 балів);

6. Захарченка Олексія Ігоровича, вихованця Житомирського міського центру
науково-технічної  творчості  учнівської  молоді,  з  проектом:  Отримання
електричної енергії при відчинені дверей (80 балів).
В категорії (секції) «Комп’ютерні науки та штучний інтелект»

1. Пазича Артема Юрійовича, учня 10 класу Житомирського міського ліцею
при  Житомирському  державному  технологічному  університеті,  з
проектом:  Дослідження згорткової нейронної мережі для розпізнавання
рукописних цифр (88 балів).
В категорії (секції) «Медицина та охорона здоров’я»:



1. Марчука  Андрія  Валерійовича,  вихованця  Дубенської  міської  станції
юних техніків Рівненської області, з проектом: Вдосконалена конструкція
інвалідного візка (87 балів);

2. Стельмащука  Владислава  Миколайовича,  вихованця  комунального
позашкільного  навчального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді»  Дніпровської  районної  ради
Дніпропетровської  області,  з  проектом:  Виявлення  частоти  виділення
різних мікроорганізмів при ураженнях дихальних шляхів (85 балів);

3. Тимощука  Андрія  Віталійовича,  учня  11  класу  закладу  загальної
середньої  освіти  №  15  міста  Луцька  Волинської  області,  з  проектом:
Вплив  компонентів  продуктів харчування та речовин із  навколишнього
середовища на стан емалі зубного ряду школярів (83 бали).
В категорії (секції) «Науки про Землю»

1. Зубатову  Дарину  Юріївну,  ученицю  11  класу  Охтирської
загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  № 5 імені  Р.К.  Рапія,  вихованку
Охтирського міського центру позашкільної освіти – Мала академія наук
учнівської молоді Сумської області, з проектом: Особливості ландшафту
південної частини Охтирського району (88 балів).
В категорії (секції) «Ресурси енергозбереження»:

1. Легку  Тетяну  Володимирівну,  вихованку  Екологічного  центру
Рівненського  міського  Палацу  дітей  та  молоді,  з  проектом:
Експериментаніум «10 кроків до сталого розвитку!» (91 бал);

2. Сенчу  Івана  Олександровича,  учня  10  класу,  вихованця  комунального
закладу  «Роменська  міська  Мала  академія  наук  учнівської  молоді»
Роменської  міської  ради  Сумської  області,  з  проектом:  Перспективи
використання сонячної енергії в умовах міста Ромни (90 балів).
В  категорії  (секції)  «Сільськогосподарське  дослідництво  та

винахідництво»:
1. Саєнка  Олексія  Віталійовича,  учня  11  класу,  вихованця  комунального

позашкільного  навчального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді»  Дніпровської  районної  ради
Дніпропетровської  області,  з  проектом:  Особливості  вирощування
сучасних  сортів  салату  овочевого  у  відкритому  ґрунті  в  умовах
Північного Степу України (85 балів);

2. Дідківську  Дарію  Олегівну,  ученицю  10  класу  Березняківської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Смілянської  районної  ради
Черкаської  області,  з  проектом:  Вплив  строків  посіву  на  врожайність
гібридів кукурудзи вітчизняної селекції в умовах центрального лісостепу
України (84 бали);

3. Шевченко  Анастасію  Олегівну,  ученицю  10  класу  Арцизької
загальноосвітньої  школи  Ι-ΙΙΙ  ступенів  №  5  Арцизької  районної  ради



Одеської області, з проектом: Ростові реакції проростків озимої пшениці
СН КОМБІН як показники дії регуляторів росту (83,5 балів).
В категорії (секції) «Фізика»

1. Усатенка Максима Вадимовича, учня 11 класу Софіївсько-Борщагівського
навчально-виховного комплексу  «Спеціалізована  школа  І-ІІІ  ступенів  –
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Київської  області,  члена  секції
екології Київської Малої академії наук, з проектом: Модуль для керування
спектрофотометром Hitachi MPF-4 (Японія) (87 балів).

За ІІІ місце:
В категорії (секції) «Біологія»:

1. Сіміоненко Ольгу  Андріївну, ученицю  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  проектом:  Трансформація  екосистеми
заказників (75 балів);

2. Михайлову  Ларису  Вадимівну,  вихованку  гуртка  «Юні  лісівники»
учнівського  лісництва  «Паросток»,  комунального  закладу  Сумської
міської ради – Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської  молоді,  ученицю  10  класу  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  №  5,  державне  підприємство  «Сумське  лісове
господарство»,  з  проектом:  Підвищення  схожості  насіння  Модрини
європейської ( 75 балів);

3. Михайлюк  Софію  Тарасівну,  ученицю  10  класу  Городенківської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Городенківської  районної  ради
Івано-Франківської області, вихованку Городенківського центру творчості
учнівської  молоді,  з  проектом:  Орнітокомплекси  трансформованих
ландшафтів Прут-Дністровського  межиріччя  в  осінньо-міграційний
період (72 бали);

4. Сидорак  Вікторію  Володимирівну,  ученицю  10  класу  Городенківської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Городенківської  районної  ради
Івано-Франківської області, вихованку Городенківського центру творчості
учнівської  молоді,  з  проектом:  Орнітокомплекси  трансформованих
ландшафтів Прут-Дністровського  межиріччя  в  осінньо-міграційний
період (72 бали);

5. Гатило Ірину Сергіївну, ученицю 11 класу комунального закладу освіти
«Середня  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  76»  Дніпровської
міської ради, вихованку комунального закладу освіти «Обласний еколого-
натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді»  Дніпропетровської
обласної ради, з проектом: Зміни показників осмотичної резистентності
еритроцитів щурів в умовах надходження кофеїну (70 балів).



В  категорії  (секції)  «Екологічно  безпечні  технології  та  прикладна
екологія»:

1. Андріюк  Катерину  Юріївну,  ученицю  10  класу  Колоденської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Рівненської  районної  ради
Рівненської області, з проектом: Дослідження агресивності адвентивного
виду  борщівника  Сосновського  Heracleum  Sosnowskyi  на  території
с. Колоденка (83 бали);

2. Юрчика  Дениса  Юрійовича,  учня  11  класу  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів села Радошин Ковельського району Волинської  області,  з
проектом: Куди зникає вода з криниці?(82 бали).
В категорії (секції) «Комп’ютерні науки та штучний інтелект»:

1. Дяченка Богдана Вікторовича, студента 1 курсу державного навчального
закладу  «Київський  професійний  коледж  з  посиленою  військовою  та
фізичною  підготовкою»,  з  проектом:  Електронний  освітній  ресурс
«Відновлювальна енергетика» (82 бали);

2. Шумного  Віктора  Олександровича,  студента  1  курсу  державного
навчального  закладу  «Київський  професійний  коледж  з  посиленою
військовою та фізичною підготовкою», з проектом: Електронний освітній
ресурс «Відновлювальна енергетика» (82 бали);

3. Аксененка  Давіда-Юрія  Сергійовича,  студента  1  курсу  державного
навчального  закладу  «Київський  професійний  коледж  з  посиленою
військовою та фізичною підготовкою», з проектом: Електронний освітній
ресурс «Відновлювальна енергетика» (82 бали);

4. Романюка Сергія Васильовича, студента 1 курсу державного навчального
закладу  «Київський  професійний  коледж  посиленою  військовою  та
фізичною  підготовкою»,  з  проектом:  Електронний  освітній  ресурс
«Robotics» (81 бал);

5. Московеця  Степана  Сергійовича,  учня  10  класу  комунального  закладу
«Роменська  міська  Мала  академія  наук  учнівської  молоді»  Роменської
міської  ради  Сумської  області,  з  проектом:  Інтеграція  тематичних
інформаційних ресурсів як спосіб покращення й автоматизації процесів
навчання у рамках курсу програмування в навчальних закладах (75 балів);

6. Похильченко  Катерину  Олегівну,  вихованку  Житомирського  міського
центру науково-технічної творчості учнівської молоді, ученицю 10 класу
комунального  закладу  «Житомирський  обласний  ліцей-інтернат  для
обдарованих  дітей»  Житомирської  обласної  ради,  з  проектом:
Комп'ютерна  бездротова  миша,  що  працює  від  рухів  користувача  по
поверхні (72 бали).
В категорії (секції) «Медицина та охорона здоров’я»:

1. Чабан Анастасію Олександрівну, ученицю 11 класу комунального закладу
освіти «Середня загальноосвітня школа № 76» Дніпровської міської ради,
вихованку  комунального  закладу  освіти  «Обласний  еколого-



натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді»  Дніпропетровської
обласної ради, з проектом: Модуляція психофізіологічних реакцій школярів
старшого шкільного віку з різним рівнем фізичної активності під дією
інформаційного навантаження (78 балів);

2. Кириченко Анастасію Володимирівну, вихованку секції екології Київської
малої академії наук,  ученицю 9 класу Ліцею інформаційних технологій
№ 79  Печерського  району  міста  Києва,  з  проектом:  Оптимізація
неінвазивної  експрес-діагностики  гелікобактеріозу  шлунку
новоствореним сенсорним приладом «Гелікотестер» (78 балів);

3. Шевченка Михайла Юрійовича, учня 10 класу, вихованця комунального
закладу  «Роменська  міська  Мала  академія  наук  учнівської  молоді»
Роменської  міської  ради  Сумської  області,  з  проектом:  Вплив
рентгенівських променів на організм людини (76 балів);

4. Грушевенко  Дарину  Ігорівну,  ученицю  10  класу  Херсонської
спеціалізованої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  52  з  поглибленим  вивченням
української  мови  та  літератури  Херсонської  міської  ради,  вихованку
Херсонського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості,  з  проектом:
Репродуктивне  здоров'я,  фактори  впливу,  засоби  збереження  в
сексуальній культурі підлітків (75 балів).
В категорії (секції) «Науки про Землю»

1. Моісєєнка  Дмитра  Михайловича,  учня  11  класу  Охтирської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  3,  вихованця  Охтирського
міського  центру  позашкільної  освіти  –  Мала  академія  наук  учнівської
молоді  Сумської  області,  з  проектом:  Акумулятивна  робота  річки
Ворскла у районі міста Охтирка (79 балів).
В категорії (секції) «Ресурси енергозбереження»

1. Змія  Владислава  Віталійовича,  учня  11 класу, вихованця  комунального
закладу  «Роменська  міська  Мала  академія  наук  учнівської  молоді»
Роменської  міської  ради  Сумської  області,  з  проектом:  Перспективи
альтернативної енергетики на Роменщині (79 балів).
В  категорії  (секції)  «Сільськогосподарське  дослідництво  та

винахідництво»:
1. Бондарчука  Дмитра  Сергійовича,  учня  11 класу  комунального  закладу

«Роменська  міська  Мала  академія  наук  учнівської  молоді»  Роменської
міської ради Сумської області, з проектом:  Вплив мінеральних добрив на
продуктивність соняшнику (76,5 балів);

2. Сєранову  Вікторію  Володимирівну,  ученицю  10  класу  навчально-
виховного комплексу «Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3
–  колегіум»  Балтської  міської  ради  Одеської  області,  з  проектом:
Практичне  використання  елемента  Пельтьє. Автомобільний
холодильник (76 балів);



3. Гребенюк Наталію Олександрівну, ученицю 11 класу, вихованку міського
еколого-натуралістичного центру дітей та учнівської молоді виконавчого
комітету  Марганецької  міської  ради  Дніпропетровської  області,  з
проектом: Дослідження впливу «живої» води на ріст та розвиток рослин
(76 балів);

4. Туригіну Марію Андріївну, ученицю 10 класу загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  №  7  Чорноморської  міської  ради  Одеської  області,  з
проектом:  Обґрунтування асортименту декоративних рослин для «сухої
клумби» в реальних умовах міста (75 балів).
В категорії (секції) «Фізика»:

1. Пархоменка  В’ячеслава  Андрійовича,  вихованця  комунального  закладу
«Роменська  міська  Мала  академія  наук  учнівської  молоді»  Роменської
міської  ради  Сумської  області,  з  проектом:  Дослідження  процесу
виробництва електричної  енергії за  допомогою діючої  моделі  теплової
електростанції (75 балів);

2. Лазарєву  Анастасію  Борисівну,  ученицю  10  класу,  вихованку
комунального закладу «Роменська міська Мала академія наук учнівської
молоді» Роменської міської ради Сумської області, з проектом: Розробка і
моделювання авіамодельного таймера для кордових моделей (75 балів);

3. Юрика  Радіона  Васильовича,  вихованця  комунального  закладу
«Роменська  міська  Мала  академія  наук  учнівської  молоді»  Роменської
міської  ради  Сумської  області,  з  проектом:  Розробка  приладу  для
ідентифікації речовин (74 бали);

4. Кумпана  Іллю  Дмитровича,  учня  11  класу  комунального  закладу
«Долинська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  № 1  Долинської
районної  ради»  Кіровоградської  області,  з  проектом:  Нове  життя
старого монітора (72 бали).

ІІ. Нагородити дипломом Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської  молоді  Міністерства освіти і  науки України учасника
фіналу  очного  етапу  Всеукраїнського  конкурсу  винахідницьких  і
раціоналізаторських  проектів  еколого-натуралістичного  напряму  (для
вікової категорії від 16 до 23 років включно):

В категорії (секції) «Біологія»:
1. Токарєву  Віолету  Володимирівну,  вихованку  гуртка  «Юні  лісівники»

учнівського  лісництва  «Паросток»,  комунального  закладу  Сумської
міської ради – Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської  молоді,  ученицю  10  класу  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  №  5,  державне  підприємство  «Сумське  лісове
господарство»,  з  проектом:  Порівняльний  аналіз  враження  верхівковим
короїдом ділянок хвойного лісу в урочищі «Сосняк» (65 балів);



2. Ничика  Богдана  Ігоровича,  учня  10  класу  Городенківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Городенківської районної ради
Івано-Франківської  області,  з  проектом:  Особливості  екології  канюка
звичайного на території Північного Покуття (60 балів).
В  категорії  (секції)  «Екологічно  безпечні  технології  та  прикладна

екологія»
1. Кондратюк Вікторію Юріївну, ученицю 11 класу загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 1 міста Рожище Волинської області, з проектом:  Вплив
антропогенного забруднення на ядерцеву активність проростків  сосни
звичайної (79 балів).
В категорії (секції) «Медицина та охорона здоров’я»:

1. Баглай  Тетяну  Анатоліївну,  ученицю  11  класу  Яготинської
загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  № 1 Яготинської  районної  ради
Київської  області,  з  проектом:  Діагностика  і  хірургічне  лікування
екстравазальної компресії хребтової артерії (65 балів);

2. Бондаренка  Георгія  Володимировича,  вихованця  комунального  закладу
«Роменська  міська  Мала  академія  наук  учнівської  молоді»  Роменської
міської ради Сумської області, з проектом: Харчові добавки та їх вплив на
організм людини (63 бали).

ІІІ. Учасників  очного  етапу  Всеукраїнського  конкурсу
винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного
напряму  (для  вікової  категорії  від  16  до  23  років  включно),  які  посіли
призові місця у номінації «Приз симпатій юніорського журі», нагородити
подарунками  від  Державного  підприємства  «Український  інститут
інтелектуальної власності»:

1. Мойсеєнка  Леонтія  Олеговича,  Бобра  Олексія  Романовича,  Грицюка
Павла  Олеговича,  Родіонова  Андрія  Анатолійовича,  студентів  2  курсу,
державного  навчального  закладу  «Київський  професійний  коледж  з
посиленою  військовою  та  фізичною  підготовкою»,  з  проектом:
Віртуальна платформа «Renewable Energy Systems»;

2. Похильченко  Катерину  Олегівну,  вихованку  Житомирського  міського
центру науково-технічної творчості учнівської молоді, ученицю 10 класу
комунального  закладу  «Житомирський  обласний  ліцей-інтернат  для
обдарованих  дітей»  Житомирської  обласної  ради,  з  проектом:
Комп'ютерна  бездротова  миша,  що  працює  від  рухів  користувача  по
поверхні;

3. Маслянчук  Софію  Миколаївну,  вихованку  Екологічного  центру
Рівненського міського палацу дітей та молоді, з проектом: Інформаційний
простір для збереження біорізноманіття;

4. Шкаєва  Павла  Володимировича,  учня  10  класу  Житомирської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17, з проектом: TeachBank



ІV. Учасників  очного  етапу  Всеукраїнського  конкурсу
винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного
напряму (для вікової категорії від 16 до 23 років включно), які посіли місця
у  номінації  «Приз  глядацьких  симпатій»,  нагородити  подарунками  від
Державного  підприємства  «Український  інститут  інтелектуальної
власності»:

В категорії (секції) «Екологічно безпечні технології та прикладна екологія»
 Юрченко Катерину Леонідівну, вихованку комунального закладу «Роменська‒

міська Мала академія наук учнівської молоді» Роменської міської ради Сумської
області,  з  проектом:  Вирощування  лісових  культур  із  закритою  кореневою
системою як  один із  засобів  збереження,  відновлення  та  сприяння  сталому
управлінню лісами;

В категорії  (секції)  «Інженерні науки»  Захарченка Олексія Ігоровича,‒
вихованець  Житомирського  міського  центру  науково-технічної  творчості
учнівської  молоді,  з  проектом:  Отримання електричної  енергії  при відчинені
дверей;

В  категорії  (секції)  «Комп’ютерні  науки  та  штучний  інтелект» ‒
Романюка  Сергія  Васильовича,  студент  1  курсу  державного  навчального
закладу «Київський професійний коледж посиленою військовою та фізичною
підготовкою», з проектом: Електронний освітній ресурс «Robotics»;

В категорії «Ресурси енергозбереження»  Сенчу Івана Олександровича,‒
учня  10  класу,  вихованець  комунального  закладу  «Роменська  міська  Мала
академія наук учнівської молоді» Роменської міської ради Сумської області, з
проектом: Перспективи використання сонячної енергії в умовах міста Ромни;

В  категорії  «Сільськогосподарське  дослідництво  та  винахідництво» ‒
Сєранову  Вікторію  Володимирівну,  ученицю  10  класу  навчально-виховного
комплексу  «Балтська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ ступенів  №  3  –  колегіум»
Балтської міської ради Одеської області, з проектом: Практичне використання
елемента Пельтьє. Автомобільний холодильник;

В категорії «Науки про Землю»  Зубатову Дарину Юріївну, ученицю 11‒
класу Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 імені Р.К. Рапія,
вихованку Охтирського міського центру позашкільної освіти – Мала академія
наук учнівської молоді Сумської області, з проектом:  Особливості ландшафту
південної частини Охтирського району;

В  категорії  «Медицина  та  охорона  здоров’я»  Тимощука  Андрія‒
Віталійовича,  учня  11 класу  закладу  загальної  середньої  освіти  № 15  міста
Луцька  Волинської  області,  з  проектом:  Вплив  компонентів  продуктів
харчування  та  речовин із  навколишнього  середовища  на  стан  емалі  зубного
ряду школярів;

В  категорії  «Біологія»  Гатило  Ірину  Сергіївну,  ученицю  11  класу‒
комунального закладу освіти «Середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів



№  76»  Дніпровської  міської  ради,  вихованку  комунального  закладу  освіти
«Обласний  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді»
Дніпропетровської  обласної  ради,  з  проектом:  Зміни  показників  осмотичної
резистентності еритроцитів щурів в умовах надходження кофеїну;

В категорії «Фізика»  Лазарєву Анастасію Борисівну, ученицю 10 класу‒
комунального  закладу  «Роменська  міська  Мала  академія  наук  учнівської
молоді»  Роменської  міської  ради  Сумської  області,  з  проектом:  з  проектом:
Розробка і моделювання авіамодельного таймера для кордових моделей.

V. Дослухаючись  до  колегіального  рішення  журі,  направити  до
участі  в  ІІ  (очному)  етапі  Всеукраїнського  конкурсу  «Intel Еко-Україна
2019»,  національному  етапі  міжнародного  конкурсу  науково-технічної
творчості школярів  Intel ISEF 2019 (International Science and Engineering
Fair),  що буде проходити 5 – 8 лютого 2019 року в НЕНЦ (відповідно до
Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-масових  заходів  з
дітьми  та  учнівською  молоддю  на  2019  рік  (за  основними  напрямами
позашкільної  освіти),  затвердженого наказом Міністерства від  21.11.2018
№1292), 

Марчука  Андрія  Валерійовича,  вихованця  Дубенської  міської  станції
юних техніків Рівненської області, з проектом: Вдосконалена конструкція
інвалідного візка.

VІ. Дослухаючись до колегіального рішення журі, надати грамоти
Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Міністерства  освіти  і  науки  України  окремим  закладам  освіти  за
високопрофесійну  підготовку  студентів,  вихованців  —  призерів  очного
етапу  Всеукраїнського  конкурсу  винахідницьких  і  раціоналізаторських
проектів еколого-натуралістичного напряму (для вікової категорії від 16 до
23 років включно):

1. Державному  навчальному  закладу  «Київський  професійний  коледж  з
посиленою військовою та фізичною підготовкою»;

2. Київському державному будинку художньої та технічної творчості. 

VІІ. Надати подяки Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  членам  журі  за
особисту участь в організації та проведенні очного етапу Всеукраїнського
конкурсу  винахідницьких  і  раціоналізаторських  проектів  еколого-
натуралістичного  напряму  (для  вікової  категорії  від  16  до  23  років
включно):

1. Адамчук-Чалій Надії Іванівні, науковому співробітнику відділу загальної
та  ґрунтової  мікробіології  Інституту  мікробіології  і  вірусології
ім. Д. К. Заболотного НАН України, кандидату біологічних наук;



2. Адріанову Віктору Леонідовичу, керівнику Природничого ліцею НЕНЦ,
Заслуженому вчителю України;

3. Баранському  Олександру  Ростиславовичу,  керівник  наукової
астрономічної обсерваторії НЕНЦ, кандидату біологічних наук;

4. Бербець  Вікторії  Сергіївні,  директору  Київського  державного  будинку
художньої та технічної творчості;

5. Білько Надії  Михайлівні,  завідувачу  кафедри  лабораторної  діагностики
біологічних  систем,  керівнику  Центру  молекулярних  і  клітинних
досліджень,  професору  кафедри  біології  НУ  «Києво-Могилянська
академія», доктору медичних наук;

6. Волоховій  Олені  Володимирівні,  начальнику  відділу  екоосвіти
Національного природного парку «Голосіївський»;

7. Катерині  Федорій,  віце-президенту  громадської  організації  «Здорове
людство»;

8. Крижановській  Ользі  Тимофіївні,  провідному  фахівцю  з  екологічної
освіти  Національного  природного  парку  «Голосіївський»,  кандидату
філологічних наук;

9. Мазуру  Петру  Олександровичу,  завідувачу  науковою  лабораторією
садівництва та  виноградарства Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді;

10.Машкову Олегу Альбертовичу, проректору з наукової роботи Державної
екологічної  академії  післядипломної  освіти  та  управління  Мінприроди
України, доктору технічних наук, професору, Заслуженому діячу науки і
техніки України;

11.Мірошниченко  Юлії  Сергіївні,  доценту  кафедри  технології
електрохімічних  виробництв хіміко-технологічного  факультету  НТУУ
«КПІ» ім. І. Сікорського, кандидату технічних наук;

12.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;

13.Панасу Ігорю Данковичу, молодшому науковому співробітнику Інституту
біохімії імені О.В. Палладіна НАН України;

14.Перваку  Ігорю  Леонідовичу,  доценту  кафедри  оперативної  хірургії
Національного  медичного  університету  ім. О. О. Богомольця,  кандидату
медичних наук;

15.Петровичу  Василю  Сергійовичу,  директору  державного  навчального
закладу  «Київський  професійний  коледж  з  посиленою  військовою  та
фізичною підготовкою»;

16.Пінчуку  Миколі  Олександровичу,  завідувачу  аграрним  напрямом
Національного еколого-натуралістичного центру;



17.Санковській Ірині Мечиславівні, методисту науково-методичного центру
дошкільної  та  початкової  освіти  інституту післядипломної  педагогічної
освіти Київського університету імені Бориса Грінченка;

18.Соловяновій Ользі  Петрівні,  фахівцю  з  екоосвіти  Національного
природного парку «Голосіївський»;

19.Трохимчук Анні Іванівні, науковому співробітнику Інституту садівництва
НААН, кандидату сільськогосподарських наук.

VІІІ. Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської
молоді Міністерства освіти і науки України висловлює подяку науковим та
педагогічним керівникам за підготовку та безпосередню участь у очному
етапі  Всеукраїнського  конкурсу  винахідницьких  і  раціоналізаторських
проектів еколого-натуралістичного напряму (для вікової категорії від 16 до
23 років включно).

1. Юрченку  Юрію  Юрійовичу,  вчителю  фізики  та  інформатики
комунального закладу «Долинська загальноосвітня школа № 1 Долинської
районної ради» Кіровоградської області;

2. Дем’яновій  Оксані  Вікторівні,  завідуючій  відділом  комунального
позашкільного  навчального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді  Дніпровської  районної  ради»
Дніпропетровської області»;

3. Свириденко  Любові  Олександрівні,  школи  І-ІІІ  ступенів  №  52  з
поглибленим  вивченням  української  мови  та  літератури  Херсонської
міської ради;

4. Перекрестовій  Олені  Олександрівні,  керівнику  гурткової  роботи
комунального  закладу  Сумської  обласної  ради  Обласний  центр
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю;

5. Шубіну  Анатолію  Григоровичу,  вчителю  фізики  Житомирської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  30,  керівнику  гуртка  при
Житомирському міському центрі науково-технічної творчості  учнівської
молоді;

6. Стригун Олені Василівні, вчителю біології Яготинської загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  №  1  Київської  області,  керівнику  гуртка  «Юний
дослідник» Центру творчості Яготинського районного будинку дитячої та
юнацької творчості;

7. Тарасюку  Миколі  Дмитровичу,  вчителю  інформатики  Житомирської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17;

8. Ходаковій  Аллі  Анатоліївні,  вчителю  екології,  географії,  економіки
комунального  закладу  освіти  навчально-виховного  комплексу  №  33
«Маріїнська  багатопрофільна  гімназія  –  загальноосвітній  навчальний
заклад  І  ступеня»  Дніпровської  міської  ради  Шевченківського  району
Дніпропетровської області;



9. Будапрості Наталії Вікторівні, методисту Волинського обласного еколого-
натуралістичного центру;

10.Кондратюк  Ользі  Сергіївні,  вчителю інформатики  навчально-виховного
комплексу  «Балтська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  3  –
колегіум» Одеської області;

11.Мізін Валерії Вікторівні,  керівнику гуртка комунального закладу освіти
«Обласний  еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської  молоді»
Дніпропетровської обласної ради;

12.Бундзяку Петру Васильовичу, вчителю біології  Городенківської  гімназії
імені  Антона  Крушельницького  Городенківської  районної  ради  Івано-
Франківської  області,  керівнику  гуртка  зоології,  ботаніки  Івано-
Франківського обласного відділення МАН;

13.Гоменюк Катерині  Миколаївні,  керівнику гуртків комунального закладу
Станція юних натуралістів Рівненської обласної ради;

14.Боканчі  Олені  Кімівні,  вчителю  біології  Арцизької  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 5 Одеської області;

15.Пасічнику  Андрію  Леонідовичу,  методисту  комунального  закладу
«Черкаський обласний Центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської
обласної ради»;

16.Шульзі  Юлії  Геннадіївні,  методисту  комунального  закладу  «Роменська
міська Мала академія  наук  учнівської  молоді»  Роменської  міської  ради
Сумської області;

17.Литвин  Оксані  Іванівні,  керівнику  наукової  секції  «Медицина»
комунального закладу «Роменська міська Мала академія наук учнівської
молоді» Роменської міської ради Сумської області;

18.Бартошу Євгенію Миколайовичу, керівнику наукової  секції  «Географія»
комунального закладу «Роменська міська Мала академія наук учнівської
молоді» Роменської міської ради Сумської області;

19.Литвиненко  Олені  Вікторівні,  керівнику  наукової  секції  «Фізика»
комунального закладу «Роменська міська Мала академія наук учнівської
молоді» Роменської міської ради Сумської області;

20.Худогову  Геннадію  Івановичу,  керівнику  наукової  секції
«Радіоелектроніки  та  приладобудування»  комунального  закладу
«Роменська  міська  Мала  академія  наук  учнівської  молоді»  Роменської
міської ради Сумської області;

21.Голіку  Володимиру  Опанасовичу,  керівнику  гуртка  авіамоделювання-
кордові Роменського центру позашкільної освіти та роботи з талановитою
молоддю;

22.Кондратюк  Ользі  Сергіївні,  вчителю інформатики  навчально-виховного
комплексу «Балтська загальноосвітня  школа № 3 –  колегіум» Одеської
області;



23.Сєрановій Наталії Сергіївні, вчителю математики та економіки навчально-
виховного комплексу «Балтська загальноосвітня школа № 3 – колегіум»
Одеської області;

24.Шевченку  Станіславу  В’ячеславовичу, керівнику  наукової  секції
«Біологія» комунального закладу «Роменська міська Мала академія наук
учнівської молоді» Роменської міської ради Сумської області;

25.Протопопову Валентину Володимировичу, інженеру електрику, викладачу
робототехніки Державного навчального закладу «Київський професійний
коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою»;

26.Трубчаніновій  Валентині  Валер’янівні,  викладачу  електротехніки
Державного  навчального  закладу  «Київський  професійний
коледжьськогосподарських  наук.  з  посиленою  військовою  та  фізичною
підготовкою»;

27.Мамчуру  Максиму  Сергійовичу,  майстру  виробничого  навчання
Державного  навчального  закладу  «Київський  професійний  коледж  з
посиленою військовою та фізичною підготовкою»;

28.Опанасюку  Андрію  Олександровичу,  майстру  виробничого  навчання
Державного  навчального  закладу  «Київський  професійний  коледж  з
посиленою військовою та фізичною підготовкою»;

29.Іваницькому  Олексію  Андрійовичу,  студенту  3  курсу  за  напрямом
«Програмування  та  інтернет-технології»  Санкт-Петербурзького
національного  дослідницького  університету  інформаційних  технологій,
механіки та оптики.

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


