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Про підсумки Всеукраїнського
науково-технічного конкурсу
"Intel Еко Україна 2019"

З метою всебічної підтримки обдарованої молоді, сприяння модернізації
змісту  науково-дослідної,  пошукової,  експериментальної  та  практичної
діяльності  учнівської  молоді,  впровадження  інноваційно-освітніх  методів  і
технологій у навчальних закладах України, забезпечення інтеграції вітчизняної
освіти і науки у європейський та світовий простір, Міністерство освіти і науки
України спільно з Національним еколого-натуралістичним центром учнівської
молоді  (НЕНЦ) з  5  по 8 лютого 2019 року провели Всеукраїнський конкурс
"Intel Еко Україна 2019" - національний етап Міжнародного конкурсу науково-
технічної  творчості  школярів  Intel  ISEF  2019  (International  Science  and
Engineering Fair).

За  проведення  учнівських  наукових  досліджень  та  успішний  захист
конкурсних робіт згідно з  сучасними вимогами Міжнародного конкурсу Intel
ISEF у категоріях:

 біологія;

 екологічна інженерія;

 матеріалознавство;

 навколишнє середовище;

 науки про Землю;

 науки про людину;

 робототехніка та інтелекутальні машини;

 хімічна та біологічна інженерія;

 хімія;

НАКАЗУЮ:

I. Нагородити  сертифікатами  учасників  Всеукраїнського
конкурсу  "Intel  Еко  Україна  2019"  (за  підписом  директора  конкурсу  в
Україні,  директора НЕНЦ, доктора педагогічних наук В. В. Вербицького)
всіх учасників конкурсу.



II. Нагородити дипломом I ступеня учасників конкурсу "Intel Еко
Україна  2019"  за  зайняте  перше  місце  за  категоріями  (за  підписом
директора  конкурсу  в  Україні,  директора  НЕНЦ,  доктора  педагогічних
наук В. В. Вербицького):

1. Волкова  Анна  Романівна,  учениця  11  класу  Чернівецької  гімназії  №2;
тема  проекту:  "Забруднення  ґрунтів  важкими металами:  антиоксидатна
система у рослин як інструмент для біоремедіації".

2. Яцюк  Марія  Андріївна,  учениця  11  класу  спеціалізованої  школи  №43
"Грааль"  м.  Києва;  тема  проекту:  "Отримання  нановуглецевих
флуорофорів та визначення їх токсичного впливу на живі  організми та
клітини".

3. Савченко  Вікторія  Олександрівна,  учениця  11  класу  НВК  "Школа
комп’ютерних  технологій  –  Львівський  технологічний  ліцей";  тема
проекту: "Концепція екологічно безпечної берегової захисної споруди".

4. Бродовська Милана  Віталіївна,  учениця 10  класу Одеського НВК №49
"Спеціалізована школа - загальноосвітня школа I - III ступенів" Одеської
міської  ради  Одеської  області  ;  тема  проекту:  "Виробництво  та
класифікація  натуральних  барвників.  Їх  використання  у  різних  сферах
діяльності ".

5. Тітаренко  Єгор  Ігорович,  учень  9  класу  КЗ  "Рубіжанська  обласна
загальноосвітня  санаторна  школа-інтернат  I-III  ступенів",  Луганська
область;  тема  проекту:  "Утилізація  полімерних  відходів  ПАО
"Рубіжанський картонно-тарний комбінат" методом піролізу".

6. Костів Орест Тарасович,  вихованець Комунальної  установи "Волинська
обласна  Мала  академія  наук";  тема проекту:  "Проект автоматизованого
моніторингу  динаміки  та  еколого-хімічних  показників  атмосферних
опадів на Волині".

7. Харасахал  Ольга  Миколаївна,  учениця  11  класу  КЗ  "Маріупольський
технічний  ліцей"  Маріупольської  міської  ради  Донецької  області,
Донецька  область;  тема  проекту:  "Вакуумна  фільтрація  з  ДОФА-
типуванням як новий метод діагностики метастазів меланоми".

8. Федевич Роман Андрійович, учень 10 класу НВК "Школа комп’ютерних
технологій  –  Львівський  технологічний  ліцей";  тема  проекту:
"Інтелектуальна система комплексного керування процесами у тепличних
господарствах".

9. Погорєлова  Софія  Костянтинівна,  учениця  10  класу  КНЗ  "Хіміко-
екологічний  ліцей"  Дніпровської  міської  ради;  тема  проекту:  "Синтез
індигокармін-інтекальованого  Ni-Al  подвійно  шарового  гідроксиду  як
електрохімічно-активної речовини та пігменту".

10.Горбонос Андрій Андрійович, учень 10 класу КНЗ "Хіміко-екологічний
ліцей"  Дніпровської  міської  ради;  тема проекту:  "Синтез  індигокармін-



інтекальованого Ni-Al подвійно шарового гідроксиду як електрохімічно-
активної речовини та пігменту".

11.Русакевич Софія Русланівна, учениця 10 класу КНЗ "Хіміко-екологічний
ліцей"  Дніпровської  міської  ради;  тема  проекту:  "Добування  цинк-
алюміній-триполіфосфатного подвійно шарового гідроксиду як пігменту з
корозійно-захисними властивостями".

III. Нагородити дипломом II ступеня учасників конкурсу "Intel Еко
Україна  2019"  за  зайняте  друге  місце  за  категоріями  (за  підписом
директора  конкурсу  в  Україні,  директора  НЕНЦ,  доктора  педагогічних
наук В. В. Вербицького):

1. Гедзюк  Владислав  Олегович,  вихованець  Екологічного  центру
Рівненського  міського  Палацу  дітей  та  молоді;  тема  проекту:
"Birdwatching для збереження біорізноманіття урбоекосистем".

2. Міронець Артем Євгенійович, учень 11 класу КЗСОР "Сумська обласна
гімназія - інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей"; тема
проекту:  "Субстратна  приуроченість  та  культурально-морфологічні
особливості  копрофільних аскоміцетів  національного природного парку
"Деснянсько-Старогутській" та прилеглих територій".

3. Гончаренко  Максим  Олександрович,  учень  11  класу  Кіровоградського
обласного НВК (гімназія  -  інтернат -  школа  мистецтв)  м.  Олександрії,
Кіровоградська область; тема проекту: "Енергошайба".

4. Кудрявеньков  Артем  Віталійович,  учень  11  класу  Кіровоградського
обласного НВК (гімназія  -  інтернат -  школа  мистецтв)  м.  Олександрії,
Кіровоградська область; тема проекту: "Будинок власного забезпечення".

5. Боровик  Ольга  Станіславівна,  учениця  9  класу  Кіровоградського
обласного НВК (гімназія  -  інтернат -  школа  мистецтв)  м.  Олександрії,
Кіровоградська область; тема проекту: "Будинок власного забезпечення".

6. Денисюк Артем Глібович,  учень 11 класу Політехнічного ліцею НТУУ
"КПІ"  м.  Києва;  тема  проекту:  "Видобування  екологічно  чистої
електроенергії  за  допомогою  універсального  генератора  та  її
використання".

7. Мойсеєнко Леонтій  Олегович,  учень 10 класу Державного навчального
закладу  "Київський  професійний  коледж  з  посиленою  військовою  та
фізичною підготовкою" м. Києва; тема проекту: "Вірутальна платформа
"Renewable Energy Systems”.

8. Грицюк Павло Олегович, учень 10 класу Державного навчального закладу
"Київський  професійний  коледж  з  посиленою військовою та  фізичною
підготовкою";  тема проекту:  "Вірутальна  платформа "Renewable  Energy
Systems”.

9. Родіонов Андрій Анатолійович, учень 10 класу Державного навчального
закладу  "Київський  професійний  коледж  з  посиленою  військовою  та



фізичною підготовкою"; тема проекту: "Вірутальна платформа "Renewable
Energy Systems”.

10.Додон Дар'я Сергіївна, учениця 11 класу КНЗ "Хіміко-екологічний ліцей"
Дніпровської  міської  ради;  тема  проекту:  "Виділення  та  ідентифікація
фітопатогенних мікроорганізмів і пошук їх антагоністів".

11.Коваленко  Данило  Олексійович,  учень  11  класу  Політехнічного  ліцею
НТУУ "КПІ"  м.  Києва;  тема проекту:  "Утилізація  відпрацьованих шин
кріоакустичним методом".

12.Криворучко Аліна  Олексіївна,  учениця  11 класу  КНВК  "Рубіжанський
ліцей"  Рубіжанської  міської  ради,  Луганська  область;  тема  проекту:
"Властивості імплантатів, отриманих за допомогою іонної імплантації".

13.Криворучко Світлана Олексіївна, учениця 9 класу КНВК "Рубіжанський
ліцей"  Рубіжанської  міської  ради,  Луганська  область;  тема  проекту:
"Властивості імплантатів, отриманих за допомогою іонної імплантації".

14.Кузьменко  Валерія  Борисівна,  учениця  11  класу  КЗО  "Фінансово-
економічний  ліцей"  Дніпровської  міської  ради;  тема  проекту:
"Альтернативні складні коагулянти для очищення стічних вод".

15.Хробуст Антон Олексійович, учень 9 класу Житомирської гуманітарної
гімназії №1, Житомирська область; тема проекту: "Енергопродуктивність
Міскантуса гігантського залежно від формових особливостей".

16.Косенко  Микита  Олександрович,  учень  11  класу  Закладу  загальної
середньої освіти І - ІІ ступенів ліцей "Гармонія" м. Мирнограда, Донецька
область; тема проекту: "Використання верби для вирішення енергетичної
проблеми  міста  Мирноград  шляхом  виробництва  теплової  енергії  з
біомаси для опалення шкільних приміщень".

17.Гевді  Оксана  Василівна,  вихованка  МАН  Виноградівського  районного
центру позашкільної роботи з дітьми, Закарпатська область; тема проекту:
"Зв'язок  варіацій  метеорологічних  параметрів  із  геодинамічним  та
сейсмічним станами Закарпатського внутрішнього прогину".

18.Малюк Наталія Станіславівна, учениця 11 класу Українського медичного
ліцею  Національного  медичного  університету  ім.  О.  О.  Богомольця
м. Києва ; тема проекту: "Експансія гемопоетичних стовбурових клітин з
кордової крові у культурі in vitro".

19.Віштал  Роман  Сергійович,  учень  11  класу  гімназії  "Міленіум"  №318
м. Києва, вихованець Київської Малої академії наук; тема проекту: "Вплив
вуглецевих ентеросорбентів на стан органів мишей з карциномою легень".

20.Столярчук  Єлизавета  Олександрівна,  учениця  10  класу  Політехнічного
ліцею НТУУ "КПІ" м. Києва;  тема проекту: "Переробка полімерних та
органічних відходів за допомогою сонячної енергії".

IV. Нагородити  дипломом  III  ступеня  учасників  конкурсу  "Intel
Еко  Україна  2019"  за  зайняте  третє  місце  за  категоріями  (за  підписом



директора  конкурсу  в  Україні,  директора  НЕНЦ,  доктора  педагогічних
наук В. В. Вербицького):

1. Вітун Данило Володимирович, студент I курсу Чернігівського обласного
педагогічного  ліцею  для  обдарованої  сільської  молоді;  тема  проекту:
"Штами  гетеротрофних  бактерій  феросфери  ґрунту  –  перспективні
корозійно активні тест-культури".

2. Луговий  Олександр  Сергійович,  учень  10  класу  Чернігівського  ліцею
№32; тема проекту: "Штами гетеротрофних бактерій феросфери ґрунту –
перспективні корозійно активні тест-культури".

3. Гавриш  Юліан  Васильович,  учень  11  класу  Городенківської  ЗОШ
І-ІІІ ступенів №1, вихованець Івано-Франківського обласного відділення
Малої  академії  наук України, Івано-Франківська область;  тема проекту:
"Орнітофауна  лісових  насаджень  басейну  середньої  течії  Дністра  в
сезонній динаміці".

4. Гудзенко  Єлизавета  Дмитрівна,  учениця  10  класу  Українського
гуманітарного ліцею Київського національного університету імені Тараса
Шевченка;  тема  проекту:  "Радіопротекторна  дія  меланінових  пігментів
базидіоміцетових грибів в умовах культивування in vitro".

5. Веденьєва Дар'я Артемівна, вихованка Долинської районної Станції юних
техніків  Долинської  районної  ради,  Івано-Франківська  область;  тема
проекту:  "Перспективи  застосування  двохсторонніх  сонячних
електротеплогенераторів".

6. Світцов  Дмитро  Сергійович,  вихованець  комунального  позашкільного
навчального закладу "Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді"  Дніпровської  районної  ради  Дніпропетровської  області",
Дніпропетровська  область;  тема  проекту:  "Дослідження  властивостей
конструкційних  пластиків,  отриманих  з  додаванням  відпрацьованого
поліетилену".

7. Деркач  Поліна  Олексіївна,  вихованка  вихованці  комунального
позашкільного  навчального  закладу  "Центр  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді"  Дніпровської  районної  ради
Дніпропетровської  області",  КЗ Колегіуму № 11 міста  Новомосковська,
Дніпропетровська  область;  тема  проекту:  "Дослідження  властивостей
конструкційних  пластиків,  отриманих  з  додаванням  відпрацьованого
поліетилену".

8. Рикова Вікторія Віталіївна, учениця 11 класу Кіровоградського обласного
НВК  (гімназія  -  інтернат  -  школа  мистецтв)  м.  Олександрії,
Кіровоградська  область;  тема  проекту:  "Пневматична  індукційна
автопідвіска ".

9. Петренко  Алла  Сергіївна,  учениця  11  класу  НВК  "Олександрійський
колегіум - спеціалізована школа", Кіровоградська область; тема проекту:
"Продукування електричного струму за рахунок повітряних мас".



10.Проценко  Марія  Олександрівна,  учениця  11  класу  НВК
"Олександрійський  колегіум  -  спеціалізована  школа",  Кіровоградська
область;  тема проекту: "Продукування електричного струму за  рахунок
повітряних мас".

11.Максімова Аліна Юріївна, учениця 10 класу НВК "Ліцей інформаційних
технологій  -  спеціалізована  школа  II  ступеня"  м.  Олександрії,
Кіровоградська  область;  тема  проекту:  "Технологія  виготовлення
кольорового покриття".

12.Глущенко Сергій  Денисович,  студент  I  курсу  Кремечуцького  льотного
коледжу Національного авіаційного університету, Кіровоградська область;
тема проекту: "Технологія виготовлення кольорового покриття".

13.Михайлов  Юрій  Олексійович,  учень  10  класу  КЗ  "Маріупольський
технічний  ліцей"  Маріупольської  міської  ради  Донецької  області",
Донецька  область;  тема  проекту:  "Використання  у  повсякденному  та
спортивному одязі та взутті елементів, що адсорбують".

14.Олещенко  Євгенія  Олегівна,  учениця  10  класу  Політехнічного  ліцею
НТУУ "КПІ"  м.  Києва;  тема проекту:  "Сонячний магнітно-індукційний
генератор на воді".

15.Сергєєва  Аліса  Анатоліївна,  учениця  10  класу  КЗ  "Маріупольський
технічний  ліцей"  Маріупольської  міської  ради  Донецької  області",
Донецька  область;  тема  проекту:  "Дослідження  властивостей  нового
екологічно  безпечного  композиційного  матеріалу,  виготовленого  з
каштанових оплоднів".

16.Машкін Данило Володимирович, учень 9 класу ЗЗСО І-ІІІ ступенів №9
ВЦА  м.  Торецька,  Донецька  область;  тема  проекту:  "Керамічний
побутовий обігрівач".

17.Мулін Владислав Сергійович, учень 10 класу комунального навчального
закладу  "Хіміко-екологічний  ліцей"  Дніпровської  міської  ради;  тема
проекту: "Аналіз причин евтрофірування ділянки узбережжя Азовського
моря".

18.Пішова Поліна Володимирівна, учениця 10 класу Луцької спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів №5 Луцької міської ради Волинської області;  тема
проекту: "Термоелектрика як "зелений" вид енергетики".

19.Дідур Єлизавета Олександрівна,  учениця 10 класу КЗ "Маріупольський
технічний  ліцей"  Маріупольської  міської  ради  Донецької  області,
Донецька область;  тема проекту:  "Бентосні  відкладення як  геохімічний
сорбційний бар'єр промислово-побутового забруднення Азовського моря".

20.Авєрбух  Марк  Русланович,  учень  10  класу  КЗ  "Маріупольський
технічний  ліцей"  Маріупольської  міської  ради  Донецької  області,
Донецька область;  тема проекту:  "Бентосні  відкладення як  геохімічний
сорбційний бар'єр промислово-побутового забруднення Азовського моря".



21.Мелешкова Маргарита Романівна, учениця 10 класу КЗ "Маріупольський
технічний  ліцей"  Маріупольської  міської  ради  Донецької  області,
Донецька  область;  тема  проекту:  "Ремедіація  ґрунтів  за  допомогою
біомінеральних сумішів".

22.Маслянчук  Софія  Миколаївна,  вихованка  Екологічного  центру
Рівненського  міського  Палацу  дітей  та  молоді;  тема  проекту:
"Інформаційний простір для збереження біорізноманіття міста".

23.Колесник  Анна  Сергіївна,  учениця  10  класу  Політехнічного  ліцею
Національного  технічного  університету  України  "Київський
політехнічний  інститут  ім.  І.  Сікорського"  м.  Києва;  тема  проекту:
"Розумна дорога".

24.Коган  Вероніка  Леонідівна,  вихованка  Київського  зоопарку
загальнодержавного  значення;  тема  проекту:  "Психокорекційний
потенціал  проекту  "ЗООАРТ"  для  розвитку  дітей  з  особливими
потребами".

25.Запісецька Софія Павлівна, учениця 10 класу Шполянського НВК "ЗОШ
І-ІІІ  ст. №2-ліцей" Шполянської  міської  ради об'єднаної  територіальної
громади  Черкаської  області,  Черкаська  область;  тема  проекту:
"Можливості використання профілактики патології зору у дітей засобами
фізичного виховання і лікувальної фізкультури очей".

26.Баранчик Софія Юріївна, учениця 10 класу загальноосвітньої санаторної
школи-інтернату І-ІІІ ступенів КВНЗ "Хортицька національна навчально-
реабілітаційна  академія"  Запорізької  обласної  ради;  тема  проекту:
"Фізична реабілітація при торакалгії".

27.Мехед Анна Анатоліївна, вихованка Дитячого естетико-натуралістичного
центру  "Камелія"  м.  Бровари,  Київська  область;  тема  проекту:
"Залежність  кількості  оксалатдеградувальних  бактерій  у  фекальному
біоптаті щурів від оксалатної дієти".

28.Кожухар  Костянтин  Ігорович,  учень  10  класу  Одеської  спеціалізованої
школи  І-ІІІ  ступенів  „ОРТ"  №94  з  поглибленим  вивченням  івриту  та
інформатики  ім.  Володимира  (Зеєва)  Жаботинського  Одеської  міської
ради Одеської області; тема проекту: "Використання новітніх технологій
для побудови інтелектуальних систем".

29.Сопутняк Марія Володимирівна, учениця 11 класу КЗ "Маріупольський
технічний  ліцей"  Маріупольської  міської  ради  Донецької  області",
Донецька  область;  тема  проекту:  "Паранодуляційний  ефект  6-BAP  як
фактор підвищення життєвих характеристик рослин родини Solanaceae".

30.Шадура  Катерина  Ігорівна,  учениця  11  класу  Володимир-Волинської
гімназії  ім.О.  Цинкаловського,  Волинська  область;  тема  проекту:
"Екологічні аспекти протикорозійної ефективності природних інгібіторів
металів".



31.Потургаєва  Софія  Олегівна,  учениця  9  класу  Технічного  ліцею
Дніпровського  району  міста  Києва;  тема  проекту:  "Виготовлення
акварельних фарб з природних матеріалів ".

32.Кеба  Катерина  Максимівна,  учениця  11  класу  Харківської  ЗОШ
І-ІІІ  ступенів  №137  Харківської  міської  ради  Харківської  області,
вихованка КЗ "Станція юних техніків №1 Харківської міської ради"; тема
проекту:  "Розробка  методики  виготовлення  біоутилізованої  полімерної
плівки для пакування харчових продуктів".

V. Нагородити дипломом IV ступеня учасників конкурсу "Intel Еко
Україна  2019"  за  зайняте  четверте  місце  за  категоріями  (за  підписом
директора  конкурсу  в  Україні,  директора  НЕНЦ,  доктора  педагогічних
наук В.В. Вербицького):

1. Налчаджі  Анастасія  Андріївна,  учениця  8  класу  Опорного  закладу
Пирятинської зш І-ІІІ ступенів №6 Пирятинської міської ради, Полтавська
область;  тема  проекту:  "Комплексна  біоіндикація  річки  Десенка  на
території НПП „Деснянсько-Старогутський”.

2. Сіміоненко  Ольга  Андріївна,  учениця  11  класу  КЗО  НВК  №  33
"Маріїнська  багатопрофільна  гімназія  –  загальний  навчальний  заклад
І ступеня"  Дніпровської  міської  ради;  тема  проекту:  "Трансформація
екосистеми заказників Дніпропетровської області".

3. Радченко Христина Павлівна, учениця 9 класу Чорноморської гімназії №1
Чорноморської  міської  ради,  Одеська  область;  тема  проекту:
"Характеристика  взаємодії  культур  Lactobacillus  plantarum  та  Candida
albicans під час утворення полівидової біоплівки".

4. Тацюк Петро Богданович, учень 10 класу Городенківської гімназії імені
Антона  Крушельницького,  Івано-Франківська  область;  тема  проекту:
"Фактори, які впливають на стійкість плодової мушки до етанолу".

5. Гордієнко Анатолій Анатолійович, учень 11 класу Городенківської гімназії
імені Антона Крушельницького, Івано-Франківська область; тема проекту:
"Фактори, які впливають на стійкість плодової мушки до етанолу".

6. Дідух  Денис  Михайлович,  учень  11  класу  гімназії  "Міленіум"  №318
м. Києва,  вихованець  Київської  Малої  академії  наук;  тема  проекту:
"Позитивний  вплив  сорбентів  та  фітопрепаратів  на  стан  печінки  при
ожирінні".

7. Курінной Іван Сергійович, учень 11 класу спеціалізованої школи №304 з
поглибленим  вивченням  інформаційних  технологій  м.  Києва;  тема
проекту: "Інноваційне застосування вторинно переробленого пластику".

8. Дяченко  Артем  Сергійович,  учень  10  класу  Київського  природничо-
наукового ліцею №145; тема проекту: "Конструкції біогазових реакторів
різного  застосування,  розрахунок  їх  ефективності,  економічне
обґрунтування та методи оптимізації".



9. Кіпчук  Анна  Миколаївна,  вихованка  Житомирського  міського  центру
науково-технічної  творчості  учнівської  молоді,  загальноосвітньої  школи
№30  м.  Житомира;  тема  проекту:  "Отримання  енергії  від  руху
автомобіля".

10.Закревський Олександр Сергійович, вихованець Житомирського міського
центру науково-технічної творчості учнівської молоді, загальноосвітньої
школи  №30  м.  Житомира;  тема  проекту:  "Отримання  енергії  від  руху
автомобіля".

11.Ільченко  Олена  Дмитрівна,  вихованка  Житомирського  міського  центру
науково-технічної  творчості  учнівської  молоді,  Житомирської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 30; тема проекту: "Екологічно
чиста термосумка з підручних матеріалів".

12.Свіжевська Ангеліна Володимирівна, вихованка Житомирського міського
центру  науково-технічної  творчості  учнівської  молоді,  Житомирської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 30; тема проекту: "Екологічно
чиста термосумка з підручних матеріалів".

13.Біда  Вікторія  Олександрівна,  учениця  10  класу  Пальчиківського
навчально-виховного комплексу Полтавської  районної  ради,  Полтавська
область;  тема проекту: "Використання енергії  повітря для освітлення у
метрополітені".

14.Гарасько Назарій Володимирович, учень 9 класу Миронівської ЗШ І-ІІ ст.
Павлівського  НВО,  Кіровоградська  область;  тема  проекту:
"Модернізований енергоефективний рекуператор".

15.Лавриненко Софія Євгенівна, учениця 9 класу КНЗ "Хіміко-екологічний
ліцей" Дніпровської міської ради; тема проекту: "Електрохромне покриття
з покращеними оптичними характеристиками".

16.Бороденко  Софія  Олегівна,  учениця  11  класу  Волинського  обласного
ліцею  з  посиленою  військово-фізичною  підготовкою  імені  Героїв
Небесної Сотні, вихованка Волинської обласної Малої академії наук; тема
проекту: "Ауксетик із коноплі".

17.Федулова  Валерія  Сергіївна,  учениця  10  класу  КЗ  "Маріупольський
технічний  ліцей"  Маріупольської  міської  ради  Донецької  області,
Донецька  область;  тема  проекту:  "Нова  технологія  виробництва
ендопротезів з біологічно сумісною порошковою поверхнею".

18.Наприклад Ганна Валентинівна, учениця 9 класу КЗ "НВК "Якимівська
гімназія", Запорізька область; тема проекту: "Екологічні методи боротьби
зі шкідниками та хворобами бджіл (APIS MELLIFERA)".

19.Василенко Владислав Сергійович, учень 11 класу КЗ "НВК "Якимівська
гімназія", Запорізька область; тема проекту: "Екологічні методи боротьби
зі шкідниками та хворобами бджіл (APIS MELLIFERA)".

20.Корань Катерина Сергіївна, учениця 9 класу спеціалізованої школи №196
м. Києва; тема проекту: "Миючі засоби своїми руками".



21.Лісецька  Марина  Олегівна,  учениця  9  класу  Павлоградської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №9  Дніпропетровської  області,
Дніпропетровська область; тема проекту: "Визначення рівня стерильності
індикаторних  рослин,  які  зростають  в  зоні  впливу  звалищ  твердих
побутових відходів".

22.Винников  Даниїл  Сергійович,  учень  10  класу  Одеського  ліцею
"Приморський";  тема  проекту:  "Дослідження  сучасного  гідрохімічного
стану води Куяльницького лиману та вивчення його багаторічних змін".

23.Кукелко  Олексій  Олегович,  учень  10  класу  Одеського  ліцею
"Приморський";  тема  проекту:  "Дослідження  сучасного  гідрохімічного
стану води Куяльницького лиману та вивчення його багаторічних змін".

24.Литовко Софія Геннадіївна, учениця 10 класу НВК "Школа комп’ютерних
технологій – Львівський технологічний ліцей"; тема проекту: "Трубочки з
рослинної сировини до одноразових стаканчиків для напоїв".

25.Брикуненко  Володимир  Олександрович,  учень  11  класу  Криворізької
загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  №78,  Дніпропетровська область;
тема  проекту:  "Фітоіндикаційна  оцінка  екологічного  стану  міських
територій Тернівського району міста Кривого Рогу".

26.Товт  Даніел  Жолтович,  вихованець  МАН  Виноградівського  районного
центру позашкільної роботи з дітьми, Закарпатська область; тема проекту:
"Аеродинамічні  параметри  та  дослідження  екологічних  проблем
Закарпаття".

27.Бондаренко  Влада  Олександрівна,  учениця  11  класу  КЗ  "Обласна
спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів "Обдарованість" Харківської
обласної ради"; тема проекту: "Вплив зелених насаджень на формування
мікрокліматичних умов урбанізованого середовища мегаполісів".

28.Хоролець Катерина  Сергіївна,  вихованка Енергодарської  малої  академії
наук учнівської молоді, Запорізька область; тема проекту: "Проба Руф'є та
адаптаційний потенціал як показники здоров’я дітей".

29.Кручкевич Олександра Віталіївна, учениця 10 класу Тарутинського НВК
"ЗОШ І  -  ІІІ  ступенів  -  ліцей  -  ДНЗ",  Одеська  область;  тема  проекту:
"Відношення соціуму до людей з особливими потребами".

30.Артеменко Владислава Олегівна, учениця 10 класу ЗОШ І-ІІІ ступенів №3
м. Білгород-Дністровського, Одеська область; тема проекту: "Ставлення
пацієнтів,  хворих  на  цукровий  діабет  1-го  та  2-го  типу,  до  свого
захворювання".

31.Сімонова Софія  Андріївна,  учениця 10 класу КНЗ "Хіміко-екологічний
ліцей" Дніпровської міської  ради;  тема проекту: "Аналіз  структури дня
підлітків  з  різним  інформаційним  навчальним  навантаженням  та
функціональні можливості їх кардіо-респіраторної системи".

32.Черкашина Аліса Ігорівна, вихованка Одеського обласного гуманітарного
центру позашкільної роботи та виховання; тема проекту: "Вивчення дії



противірусних фармацевтичних препаратів і  відварів лікарських рослин
методом біологічного тесту".

33.Васильченко Ярослав Вячеславович, вихованець Київського Палацу дітей
та  юнацтва;  тема  проекту:  "Методика  діагностування  напруженості
фізіологічної регуляції розумової діяльності старшокласників".

34.Воронцов  Ілля  Олександрович,  учень  10  класу  Кіровоградського
обласного НВК (гімназія  -  інтернат -  школа  мистецтв)  м.  Олександрії,
Кіровоградська область; тема проекту: "Pen assistant 2.0".

35.Савінський  Тарас  В'ячеславович,  вихованець  Рівненського  міського
Палацу  дітей  та  молоді;  тема  проекту:  "Програма  розпізнавання
сонливості в реальному часі".

36.Заболотня Вікторія Богданівна, вихованка Київської малої академії наук;
тема проекту: "Роль мікрорганізмів кореневої зони у розвитку рослин".

37.Іваненко Віталій  Вадимович,  учень  10  класу  КНЗ  "Хіміко-екологічний
ліцей"  Дніпровської  міської  ради;  тема  проекту:  "Розробка  ангобних
покриттів  для  будівельної  кераміки  з  енергозберігаючою  технологією
виготовлення".

VI. Відповідно до Міжнародного Положення про конкурс Intel ISEF
та згідно з  рішенням наукового журі  конкурсу "Intel  Еко Україна 2019"
нагородити дипломом від Товариства біології  In Vitro (експериментальні
лабораторні  дослідження)  за  найкращу  роботу  з  експериментальних
біологічних досліджень:

1. Міронець Артем Євгенійович, учень 11 класу КЗСОР "Сумська обласна
гімназія - інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей"; тема
проекту:  "Субстратна  приуроченість  та  культурально-морфологічні
особливості  копрофільних аскоміцетів  національного природного парку
"Деснянсько-Старогутській" та прилеглих територій".

VII. Відповідно до Міжнародного Положення про конкурс Intel ISEF
та згідно з  рішенням наукового журі  конкурсу "Intel  Еко Україна 2019"
нагородити  дипломом Сталого  Розвитку  від  корпорації  Ріко  за  видатну
роботу, у якій найкраще висвітлені питання проблеми відповідальності за
довкілля і сталого розвитку:

1. Гордієнко Тимур Володимирович,  учень 8 класу спеціалізованої  школи
№304 з поглибленим вивченням інформаційних технологій м. Києва; тема
проекту: "Автоматична система збирання звалищного газу".

2. Могильний  Артем  Віталійович,  учень  8  класу  спеціалізованої  школи
№304 з поглибленим вивченням інформаційних технологій м. Києва; тема
проекту: "Автоматична система збирання звалищного газу".



3. Ракушин Нікіта Вадимович, учень 8 класу спеціалізованої школи №304 з
поглибленим  вивченням  інформаційних  технологій  м.  Києва;  тема
проекту: "Автоматична система збирання звалищного газу".

VIII. Відповідно до Міжнародного Положення про конкурс Intel ISEF
та згідно з  рішенням наукового журі  конкурсу "Intel  Еко Україна 2019"
нагородити дипломом від Асоціації  жінок-дослідниць Землі  за  найкращу
роботу у галузі наук про Землю:

1. Бєлашова  Олександра  Володимирівна,  учениця  11  класу  Конотопської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №10  Конотопської  міської  ради
Сумської області, Сумська область; тема проекту: "Умови формування та
річний хід термічного режиму ґрунту на різних глибинах (за результатами
спостережень на метеостанції Конотоп)".

IX. Відповідно до Міжнародного Положення про конкурс Intel ISEF
та згідно з  рішенням наукового журі  конкурсу "Intel  Еко Україна 2019"
нагородити дипломом від Американського метеорологічного товариства за
найкращу роботу у галузі метеорології:

1. Павлусь  Андрій  Михайлович,  вихованець  Комунальної  установи
"Волинська  обласна  Мала  академія  наук",  Волинська  область;  тема
проекту:  "Проект  під’єднання  Волинської  області  до  онлайн-ресурсу
грозопеленгації Blitzortung.org".

2. Барабаш  Владислав  Віталійович,  учень  11  класу  Конотопської  ЗОШ
І-ІІІ ступенів №10 Конотопської міської ради Сумської області, Сумська
область;  тема  проекту:  "Динаміка  атмосферних  опадів  (за  даними
метеостанції м. Конотоп)".

X. Відповідно до Міжнародного Положення про конкурс Intel ISEF
та згідно з  рішенням наукового журі  конкурсу "Intel  Еко Україна 2019"
нагородити дипломом від Фундації  матеріалознавства ASM за найкращу
презентацію  у  галузі  матеріалознавства  або  використання
матеріалознавчих концепцій:

1. Коваленко  Данило  Олексійович,  учень  11  класу  Політехнічного  ліцею
НТУУ "КПІ"  м.  Києва;  тема проекту:  "Утилізація  відпрацьованих шин
кріоакустичним методом".

XI. Відповідно до Міжнародного Положення про конкурс Intel ISEF
та згідно з  рішенням наукового журі  конкурсу "Intel  Еко Україна 2019"
нагородити  дипломом  від  Американської  психологічної  асоціації  за
найкращу презентацію у галузі психології та споріднених наук:

1. Фоміна  Марина  Олександрівна,  учениця  11  класу  загальноосвітньої
санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів КВНЗ "Хортицька національна



навчально-реабілітаційна  академія"  Запорізької  обласної  ради;  тема
проекту: "Фрактальна спіраль як реабілітаційний засіб".

XII. Відповідно до Міжнародного Положення про конкурс Intel ISEF
та згідно з  рішенням наукового журі  конкурсу "Intel  Еко Україна 2019"
нагородити  дипломом  від  Єльської  науково-технічної  асоціації  за
найкращу роботу в області інженерії:

1. Столярчук  Єлизавета  Олександрівна,  учениця  10  класу  Політехнічного
ліцею НТУУ "КПІ" м. Києва;  тема проекту: "Переробка полімерних та
органічних відходів за допомогою сонячної енергії".

XIII. Відповідно до Міжнародного Положення про конкурс Intel ISEF
та згідно з  рішенням наукового журі  конкурсу "Intel  Еко Україна 2019"
нагородити  дипломом  від  корпорації  Intel  за  найкращу  роботу  з
використанням інформаційних технологій:

1. Мойсеєнко Леонтій  Олегович,  учень 10 класу Державного навчального
закладу  "Київський  професійний  коледж  з  посиленою  військовою  та
фізичною підготовкою" м. Києва; тема проекту: "Вірутальна платформа
"Renewable Energy Systems”.

2. Грицюк Павло Олегович, учень 10 класу Державного навчального закладу
"Київський  професійний  коледж  з  посиленою військовою та  фізичною
підготовкою";  тема проекту:  "Вірутальна  платформа "Renewable  Energy
Systems”.

3. Родіонов Андрій Анатолійович, учень 10 класу Державного навчального
закладу  "Київський  професійний  коледж  з  посиленою  військовою  та
фізичною підготовкою"; тема проекту: "Вірутальна платформа "Renewable
Energy Systems”.

XIV. Надати  лист  Подяки  від  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки
України  (за  підписом  директора  конкурсу  в  Україні,  директора  НЕНЦ,
доктора  педагогічних  наук  В. В. Вербицького)  науковим керівникам,  які
забезпечили  успішний  науково-педагогічний  супровід  учнівських
досліджень, що відзначені дипломами конкурсу:

1. Панчук Ірина Ігорівна, д.б.н., професор кафедри молекулярної генетики
та  біотехнології  Чернівецького  національного  університету  ім.
Ю.Федьковича; тема проекту: "Забруднення ґрунтів важкими металами:
антиоксидатна система у рослин як інструмент для біоремедіації".

2. Назаренко Володимир Іванович, д.б.н.,  професор Державної екологічної
академії післядипломної освіти та управління Мінприроди України; тема
проекту:  "Отримання  нановуглецевих  флуорофорів  та  визначення  їх
токсичного впливу на живі організми та клітини".



3. Колдун  Віктор  Петрович,  спеціаліст,  завідувач  науково-дослідної
лабораторії  НВК  "Школа  комп’ютерних  технологій  –  Львівський
технологічний  ліцей";  тема  проекту:  "Концепція  екологічно  безпечної
берегової захисної споруди".

4. Кристат Нонна Олександрівна,  спеціаліст вищої категорії,  вчитель хімії
Одеського НВК №49 "СШ - ЗОШ I-III ступенів" Одеської міської ради
Одеської  області;  тема  проекту:  "Виробництво  та  класифікація
натуральних барвників. Їх використання у різних сферах діяльності ".

5. Назаренко Олена  Семенівна,  к.х.н.,  доцент  кафедри  екології  Інституту
хімічних  технологій  Східноукраїнського  національного  університету
імені  Володимира  Даля,  Луганська  область;  тема  проекту:  "Утилізація
полімерних  відходів  ПАО  "Рубіжанський  картонно-тарний  комбінат"
методом піролізу".

6. Федонюк Віталіна Володимирівна, к.геогр.н., доцент кафедри екології та
агрономії  Луцького  національного  технічного  університету,  керівник
секції "Кліматологія та метеорологія" ВО МАН; тема проекту: "Проект
автоматизованого моніторингу динаміки та еколого-хімічних показників
атмосферних опадів на Волині".

7. Пономарчук В`ячеслав Вадимович,  спеціаліст вищої категорії,  учитель-
методист,  вчитель  біології  та  екології  КЗ  "Маріупольський  технічний
ліцей" Маріупольської міської ради Донецької області, Донецька область;
тема проекту: "Вакуумна фільтрація з ДОФА-типуванням як новий метод
діагностики метастазів меланоми".

8. Колдун  Віктор  Петрович,  спеціаліст,  завідувач  науково-дослідної
лабораторії  НВК  "Школа  комп’ютерних  технологій  –  Львівський
технологічний  ліцей";  тема  проекту:  "Інтелектуальна  система
комплексного керування процесами у тепличних господарствах".

9. Коваленко Вадим Леонідович, к.т.н., доцент кафедри аналітичної хімії та
хімії  технології  харчових  добавок  та  косметичних  засобів  ДВНЗ
"Український  державний  хіміко-технологічний  університет";  тема
проекту: "Синтез індигокармін-інтекальованого Ni-Al подвійно шарового
гідроксиду як електрохімічно-активної речовини та пігменту".

10.Коток Валерій Анатолійович, к.т.н., доцент кафедри процесів, апаратів та
загальної  хімічної  технології  ДВНЗ  "Український  державний  хіміко-
технологічний  університет";  тема  проекту:  "Синтез  індигокармін-
інтекальованого Ni-Al подвійно шарового гідроксиду як електрохімічно-
активної речовини та пігменту".

11.Коваленко Вадим Леонідович, к.т.н., доцент кафедри аналітичної хімії та
хімії  технології  харчових  добавок  та  косметичних  засобів  ДВНЗ
"Український  державний  хіміко-технологічний  університет";  тема
проекту:  "Добування  цинк-алюміній-триполіфосфатного  подвійно
шарового гідроксиду як пігменту з корозійно-захисними властивостями".



12.Коток Валерій Анатолійович, к.т.н., доцент кафедри процесів, апаратів та
загальної  хімічної  технології  ДВНЗ  "Український  державний  хіміко-
технологічний  університет";  тема  проекту:  "Добування  цинк-алюміній-
триполіфосфатного  подвійно  шарового  гідроксиду  як  пігменту  з
корозійно-захисними властивостями".

13.Рискова  Варвара  Георгіївна,  спеціаліст  І  категорії,  керівник  гуртка  -
методист, керівник гуртка Рівненського міського Палацу дітей та молоді,
керівник  Ресурсного  центру  з  екологічної  освіти;  тема  проекту:
"Birdwatching для збереження біорізноманіття урбоекосистем".

14.Литвиненко Юлія Іванівна,  к.б.н.,  доцент кафедри загальної  біології  та
екології  Сумського  державного  педагогічного  університету  імені
А.С. Макаренка;  тема  проекту:  "Субстратна  приуроченість  та
культурально-морфологічні  особливості  копрофільних  аскоміцетів
національного  природного  парку  "Деснянсько-Старогутській"  та
прилеглих територій".

15.Яловенко  Валентина  Василівна,  учитель-методист,  вчитель  біології
КЗСОР "Сумська обласна гімназія - інтернат для талановитих та творчо
обдарованих  дітей";  тема  проекту:  "Субстратна  приуроченість  та
культурально-морфологічні  особливості  копрофільних  аскоміцетів
національного  природного  парку  "Деснянсько-Старогутській"  та
прилеглих територій".

16.Мірошниченко Олександр Іванович, спеціаліст вищої категорії, учитель-
методист,  вчитель  фізики  Кіровоградського  обласного  НВК  (гімназія  -
інтернат - школа мистецтв) м.Олександрії, Кіровоградська область; тема
проекту: "Енергошайба".

17.Мірошниченко Олександр Іванович, спеціаліст вищої категорії, учитель-
методист,  вчитель  фізики  Кіровоградського  обласного  НВК  (гімназія  -
інтернат - школа мистецтв) м.Олександрії, Кіровоградська область; тема
проекту: "Будинок власного забезпечення".

18.Козленко Олег Володимирович, старший учитель,  завідувач лабораторії
кріогенної  техніки  кафедри  теоретичної  фізики  ФМФ  НТУУ  "КПІ  ім.
Ігоря  Сікорського";  тема  проекту:  "Видобування  екологічно  чистої
електроенергії  за  допомогою  універсального  генератора  та  її
використання".

19.Протопопов  Валентин  Володимирович,  викладач  робототехніки  ДНЗ
"Київський  професійний  коледж  з  посиленою військовою та  фізичною
підготовкою";  тема проекту:  "Вірутальна  платформа "Renewable  Energy
Systems”.

20.Соколова  Ірина  Євгенівна,  к.б.н.,  доцент  кафедри  мікробіології,
вірусології  та  біотехнології  Дніпровського  національного  університету
імені  Олеся  Гончара;  тема  проекту:  "Виділення  та  ідентифікація
фітопатогенних мікроорганізмів і пошук їх антагоністів".



21.Дрегваль Оксана Анатоліївна, к.б.н., співробітник кафедри мікробіології,
вірусології  та  біотехнології  Дніпропетровського  національного
університету  імені  Олеся  Гончара;  тема  проекту:  "Виділення  та
ідентифікація фітопатогенних мікроорганізмів і пошук їх антагоністів".

22.Козленко  Олег  Володимирович,  спеціаліст  вищої  категорії,  старший
учитель,  завідувач  лабораторії  кріогенної  техніки  кафедри  теоретичної
фізики  ФМФ  НТУУ  "КПІ  ім.  Ігоря  Сікорського";  тема  проекту:
"Утилізація відпрацьованих шин кріоакустичним методом".

23.Гончаров  Віталій  Вікторович,  к.х.н.,  доцент  кафедри  медичної  та
біологічної фізики, медичної інформатики та біостатистики ДЗ "ЛДМУ",
Луганська область; тема проекту: "Властивості імплантатів, отриманих за
допомогою іонної імплантації".

24.Крайняк Олена Василівна, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист,
вчитель КЗО "Фінансово-економічний ліцей" Дніпровської міської ради;
тема проекту: "Альтернативні складні коагулянти для очищення стічних
вод".

25.Фролова  Лілія  Анатоліївна,  к.т.н.,  доцент  кафедри  технології
неорганічних речовин і  екології  ДВНЗ "Український державний хіміко-
технологічний  університет";  тема  проекту:  "Альтернативні  складні
коагулянти для очищення стічних вод".

26.Зінченко  Володимир  Олександрович,  к.с.-г.н.,  доцент  Житомирського
національного агроекологічного університету, Житомирська область; тема
проекту:  "Енергопродуктивність  Міскантуса  гігантського  залежно  від
формових особливостей".

27.Шкурко Світлана Анатоліївна,  методист відділу освіти Мирноградської
міської  ради Донецької  області,  учитель інформатики загальноосвітньої
школи  №  4  міста  Мирнограда,  Донецька  область;  тема  проекту:
"Використання  верби  для  вирішення  енергетичної  проблеми  міста
Мирноград шляхом виробництва теплової енергії з біомаси для опалення
шкільних приміщень".

28.Ігнатишин Василь Васильович, к.ф.-м.н., науковий співробітник Відділу
сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна
НАН  України,  доцент  кафедри  географії  та  туризму  Закарпатського
угорського  інституту  ім.  Ференца  Ракоці  ІІ,  вчитель  фізики  вищої
категорії,  методист,  керівник  гуртків  МАН,  методист,  Закарпатська
область;  тема проекту:  "Зв'язок  варіацій  метеорологічних параметрів  із
геодинамічним  та  сейсмічним  станами  Закарпатського  внутрішнього
прогину".

29.Ігнатишин  Моніка  Бейлівна,  спеціаліст,  провідний  інженер  Відділу
сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна
НАН  України,  Закарпатська  область;  тема  проекту:  "Зв'язок  варіацій



метеорологічних  параметрів  із  геодинамічним  та  сейсмічним  станами
Закарпатського внутрішнього прогину".

30.Білько  Надія  Михайлівна,  д.мед.н.,  завідувач  центру  молекулярних  і
клітинних досліджень Національного університету "Києво-Могилянська
Академія"; тема проекту: "Експансія гемопоетичних стовбурових клітин з
кордової крові у культурі in vitro".

31.Козицька  Тетяна  Володимирівна,  к.б.н.,  асистент  кафедри  гістології  та
ембріології  Національного  медичного  університету  імені
О.О.Богомольця ;  тема проекту:  "Вплив вуглецевих ентеросорбентів  на
стан органів мишей з карциномою легень".

32.Пазюк Любов Михайлівна, к.б.н., доцент кафедри цитології, гістології та
репродуктивної  медицини  ННЦ  "Інститут  біології  та  медицини"
Київського  національного  університету  імені  Тараса  Шевченка;  тема
проекту:  "Вплив  вуглецевих  ентеросорбентів  на  стан  органів  мишей  з
карциномою легень".

33.Козленко  Олег  Володимирович,  спеціаліст  вищої  категорії,  старший
викладач,  завідувач лабораторії  кріогенної техніки кафедри теоретичної
фізики  ФМФ  НТУУ  "КПІ  ім.  Ігоря  Сікорського";  тема  проекту:
"Переробка  полімерних  та  органічних  відходів  за  допомогою сонячної
енергії".

34.Співак Оксана Анатоліївна, старший учитель, спеціаліст вищої категорії,
вчитель  фізики  Політехнічного  ліцею  НТУУ  "КПІ";  тема  проекту:
"Переробка  полімерних  та  органічних  відходів  за  допомогою сонячної
енергії".

35.Ткачук Наталія Василівна, к.б.н., доцент кафедри біології Національного
університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка; тема проекту:
"Штами  гетеротрофних  бактерій  феросфери  ґрунту  –  перспективні
корозійно активні тест-культури".

36.Бундзяк Петро Васильович, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист,
вчитель біології Городенківської гімназії імені Антона Крушельницького
Городенківської районної ради, керівник гуртка зоології, ботаніки Івано-
Франківського  обласного  відділення  МАН,  Івано-Франківська  область;
тема проекту:  "Орнітофауна лісових насаджень басейну середньої  течії
Дністра в сезонній динаміці".

37.Білько  Надія  Михайлівна,  д.мед.н.,  завідувач  центру  молекулярних  і
клітинних досліджень Національного університету "Києво-Могилянська
Академія";  тема  проекту:  "Радіопротекторна  дія  меланінових  пігментів
базидіоміцетових грибів в умовах культивування in vitro".

38.Шеремет Тетяна Григорівна, старший учитель, спеціаліст вищої категорії,
завідувач кафедри природничих дисциплін, вчитель біології Українського
гуманітарного ліцею Київського нацонального університету імені Тараса



Шевченка;  тема  проекту:  "Радіопротекторна  дія  меланінових  пігментів
базидіоміцетових грибів в умовах культивування in vitro".

39.Кепша  Ярослав  Семенович,  д.пед.н.,  директор  Долинської  районної
Станції  юних  техніків,  Івано-Франківська  область,  Івано-Франківська
область;  тема  проекту:  "Перспективи  застосування  двохсторонніх
сонячних електротеплогенераторів".

40.Макаренко  Дмитро  Олександрович,  к.т.н.,  доцент  Дніпропетровського
державного  аграрно-економічного  університету,  Дніпропетровська
область;  тема  проекту:  "Дослідження  властивостей  конструкційних
пластиків, отриманих з додаванням відпрацьованого поліетилену".

41.Синичич Людмила Іванівна, спеціаліст вищої категорії,  методист КПНЗ
"Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді"
Дніпровської  районної  ради  Дніпропетровської  області",
Дніпропетровська  область;  тема  проекту:  "Дослідження  властивостей
конструкційних  пластиків,  отриманих  з  додаванням  відпрацьованого
поліетилену".

42.Мірошниченко Олександр Іванович, спеціаліст вищої категорії, учитель-
методист,  вчитель  фізики  Кіровоградського  обласного  НВК  (гімназія  -
інтернат - школа мистецтв) м.Олександрії, Кіровоградська область; тема
проекту: "Пневматична індукційна автопідвіска ".

43.Піскова Світлана Вікторівна, спеціаліст вищої категорії, керівник гуртка -
методист,  керівник  гуртка  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Олександрійської  міської  ради,  Кіровоградська  область;  тема  проекту:
"Продукування електричного струму за рахунок повітряних мас".

44.Амосов  Володимир  Васильович,  к.т.н.,  доцент  кафедри
сільськогосподарського  машинобудування  Центральноукраїнського
національного  технічного  університету,  Кіровоградська  область;  тема
проекту:  "Продукування  електричного  струму  за  рахунок  повітряних
мас".

45.Піскова Світлана Вікторівна, спеціаліст вищої категорії, керівник гуртка -
методист, вчитель  технологій  НВК  "Ліцей  інформаційних  технологій  -
спеціалізована школа II ступеня" м. Олександрії, Кіровоградська область;
тема проекту: "Технологія виготовлення кольорового покриття".

46.Амосов  Володимир  Васильович,  к.т.н.,  доцент  кафедри
сільськогосподарського  машинобудування  Центральноукраїнського
національного  технічного  університету,  Кіровоградська  область;  тема
проекту: "Технологія виготовлення кольорового покриття".

47.Шиманська  Людмила  Анатоліївна,  спеціаліст  вищої  категорії,  старший
учитель,  вчитель  фізики  КЗ  "Маріупольський  технічний  ліцей"
Маріупольської міської ради Донецької області", Донецька область; тема
проекту: "Використання у повсякденному та спортивному одязі та взутті
елементів, що адсорбують".



48.Іващенко Вікторія Юріївна,  к.т.н.,  доцент кафедри матеріалознавства та
перспективних  технологій  ДВНЗ  "Приазовський  державний  технічний
університет",  Донецька  область;  тема  проекту:  "Використання  у
повсякденному та спортивному одязі та взутті елементів, що адсорбують".

49.Козленко Олег Володимирович, старший учитель,  завідувач лабораторії
кріогенної  техніки  кафедри  теоретичної  фізики  ФМФ  НТУУ  "КПІ  ім.
Ігоря  Сікорського";  тема  проекту:  "Сонячний  магнітно-індукційний
генератор на воді".

50.Шевченко  Світлана  Анатоліївна,  спеціаліст  вищої  категорії,  учитель-
методист, вчитель КЗ "Маріупольський технічний ліцей" Маріупольської
міської  ради  Донецької  області",  Донецька  область;  тема  проекту:
"Дослідження  властивостей  нового  екологічно  безпечного
композиційного матеріалу, виготовленого з каштанових оплоднів".

51.Іващенко Вікторія Юріївна,  к.т.н.,  доцент кафедри матеріалознавства та
перспективних  технологій  ДВНЗ  "Приазовський  державний  технічний
університет",  Донецька  область;  тема  проекту:  "Дослідження
властивостей  нового  екологічно  безпечного  композиційного  матеріалу,
виготовленого з каштанових оплоднів".

52.Клейно  Євген  Олександрович,  спеціаліст  ІІ  категорії,  викладач  ЗЗСО
І-ІІІ  ступенів  №9  ВЦА  міста  Торецьк  Донецької  області,  Донецька
область; тема проекту: "Керамічний побутовий обігрівач".

53.Павличенко Артем Володимирович, д.т.н., завідувач кафедри "Екології та
технологій  захисту  навколишнього  середовища"  НТУ  "Дніпровська
політехніка";  тема  проекту:  "Аналіз  причин  евтрофірування  ділянки
узбережжя Азовського моря".

54.Новосад Олексій Володимирович,  к.ф.-м.н.,  кафедри експериментальної
фізики та інформаційно-вимірювальних технологій Східноєвропейського
національного  університету  імені  Лесі  Українки;  тема  проекту:
"Термоелектрика як "зелений" вид енергетики".

55.Пономарчук В`ячеслав Вадимович,  спеціаліст вищої категорії,  учитель-
методист,  вчитель  біології  та  екології  КЗ  "Маріупольський  технічний
ліцей" Маріупольської міської ради Донецької області, Донецька область;
тема  проекту:  "Бентосні  відкладення  як  геохімічний сорбційний бар'єр
промислово-побутового забруднення Азовського моря".

56.Пономарчук В`ячеслав Вадимович,  спеціаліст вищої категорії,  учитель-
методист,  вчитель  біології  та  екології  КЗ  "Маріупольський  технічний
ліцей" Маріупольської міської ради Донецької області, Донецька область;
тема проекту: "Ремедіація ґрунтів за допомогою біомінеральних сумішів".

57.Куроченко  Ірина  Іванівна,  керівник  гуртка  -  методист,  керівник
Екологічного центру Рівненського міського палацу дітей та молоді; тема
проекту: "Інформаційний простір для збереження біорізноманіття міста".



58.Козленко Олег Володимирович, старший викладач, завідувач лабораторії
кріогенної  техніки  кафедри  теоретичної  фізики  ФМФ  НТУУ  "КПІ  ім.
Ігоря Сікорського"; тема проекту: "Розумна дорога".

59.Савон  Євгенія  Євгеніївна,  к.б.н.,  методист  Київського  Зоологічного
Парку;  тема проекту:  "Психокорекційний потенціал  проекту "ЗООАРТ"
для розвитку дітей з особливими потребами".

60.Шевченко  Людмила  Василівна,  спеціаліст  вищої  категорії,  учитель-
методист, заступник директора з навчально-методичної роботи і вчитель
біології  Шполянського  НВК  "ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №2  -  ліцей",  Черкаська
область; тема проекту: "Можливості використання профілактики патології
зору  у  дітей  засобами  фізичного  виховання  і  лікувальної  фізкультури
очей".

61.Туманян Тетяна Сергіївна, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист,
вчитель  загальноосвітньої  санаторної  школи-інтернату  І-ІІІ  ступенів
КВНЗ "Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія" ЗОР;
тема проекту: "Фізична реабілітація при торакалгії".

62.Розум Людмила Миколаївна, керівник гуртка - методист, керівник гуртка
Малої  академії  наук  Дитячого  естетико-натуралістичного  центру
"Камелія",  Київська  область;  тема  проекту:  "Залежність  кількості
оксалатдеградувальних  бактерій  у  фекальному  біоптаті  щурів  від
оксалатної дієти".

63.Кіт  Ігор  Володимирович,  спеціаліст  вищої  категорії,  старший  учитель,
вчитель  Одеської  спеціалізованої  школи  І-ІІІ  ступенів  "ОРТ"  №94  з
поглибленим вивченням івриту та  інформатики ім.  Володимира (Зеєва)
Жаботинського;  тема  проекту:  "Використання  новітніх  технологій  для
побудови інтелектуальних систем".

64.Кіт  Ольга  Григорівна,  спеціаліст  вищої  категорії,  вчитель  Одеської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів "ОРТ" №94 з поглибленим вивченням
івриту  та  інформатики  ім.  Володимира  (Зеєва)  Жаботинського;  тема
проекту:  "Використання  новітніх  технологій  для  побудови
інтелектуальних систем".

65.Пономарчук  В'ячеслав  Вадимович,  спеціаліст  вищої  категорії,  учитель-
методист,  вчитель  біології  та  екології  КЗ  "Маріупольський  технічний
ліцей"  Маріупольської  міської  ради  Донецької  області",  Донецька
область;  тема  проекту:  "Паранодуляційний  ефект  6-BAP  як  фактор
підвищення життєвих характеристик рослин родини Solanaceae".

66.Степанченко  Майя  Василівна,  спеціаліст  вищої  категорії,  учитель-
методист,  вчитель  фізики  Володимир-Волинської  гімназії  ім.О.
Цинкаловського,  Волинська область;  тема проекту:  "Екологічні  аспекти
протикорозійної ефективності природних інгібіторів металів".

67.Козік  Наталія  Олександрівна,  учитель-методист,  спеціаліст  вищої
категорії,  вчитель  хімії  Володимир-Волинської  гімназії  імені



О. Цинкаловського, Волинська область; тема проекту: "Екологічні аспекти
протикорозійної ефективності природних інгібіторів металів".

68.Божок Оксана Анатоліївна, спеціаліст вищої категорії, старший учитель,
вчитель хімії Технічного ліцею Дніпровського району міста Києва; тема
проекту: "Виготовлення акварельних фарб з природних матеріалів ".

69.Тимчук  Сергій  Михайлович,  к.с.-г.н.,  співробітник  Інституту
рослинництва  ім.  В.Я.  Юр’єва  Національної  академії  аграрних  наук
України; тема проекту: "Розробка методики виготовлення біоутилізованої
полімерної плівки для пакування харчових продуктів".

70.Бєлкіна Олена Віталіївна,  старший учитель,  спеціаліст  вищої  категорії,
вчитель  біології  та  хімії  КЗ  "Харківська  загальноосвітня  школа
І-ІІІ  ступенів  №92  імені  Героя  Радянського  Союзу  П.П.  Набойченка
Харківської  міської  ради Харківської  області";  тема проекту: "Розробка
методики виготовлення біоутилізованої полімерної плівки для пакування
харчових продуктів".

71.Рогова Наталія Миколаївна, спеціаліст вищої категорії, вчитель біології і
хімії Опорного закладу Пирятинської зш І-ІІІ ступенів №6 Пирятинської
міської  ради  Полтавської  області,  Полтавська  область;  тема  проекту:
"Комплексна біоіндикація річки Десенка на території НПП „Деснянсько-
Старогутський”.

72.Коцержинська  Інна  Михайлівна,  молодший  науковий  співробітник
лабораторії популяційної екології Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена
НАН  України,  Полтавська  область;  тема  проекту:  "Комплексна
біоіндикація  річки  Десенка  на  території  НПП  „Деснянсько-
Старогутський”.

73.Ходакова Алла Анатоліївна, спеціаліст вищої категорії, вчитель КЗО НВК
№ 33  "Маріїнська  багатопрофільна  гімназія  –  загальний  навчальний
заклад  І  ступеня"  Дніпровської  міської  ради  Шевченківського  району
Дніпропетровської  області;  тема  проекту:  "Трансформація  екосистеми
заказників Дніпропетровської області".

74.Русакова Марія Юріївна, к.б.н., доцент кафедри мікробіології, вірусології
та  біотехнології  Одеського  національного  університету  імені
І. І. Мечнікова, Одеська область; тема проекту: "Характеристика взаємодії
культур  Lactobacillus  plantarum  та  Candida  albicans  під  час  утворення
полівидової біоплівки".

75.Возняк Надія Стефанівна,  учитель-методист, спеціаліст вищої категорії,
вчитель біології Чорноморської гімназії №1 Чорноморської міської ради
Одеської  області,  Одеська  область;  тема  проекту:  "Характеристика
взаємодії  культур  Lactobacillus  plantarum  та  Candida  albicans  під  час
утворення полівидової біоплівки".

76.Господарьов  Дмитро  Валерійович,  к.б.н.,  доцент  кафедри  біохімії  та
біотехнології  факультету  природничих  наук  ДВНЗ  "Прикарпатський



національний  університет  імені  Василя  Стефаника",  Івано-Франківська
область;  тема  проекту:  "Фактори,  які  впливають  на  стійкість  плодової
мушки до етанолу".

77.Козицька  Тетяна  Володимирівна,  к.б.н.,  асистент  кафедри  гістології  та
ембріології  Національного  медичного  університету  імені
О.О. Богомольця;  тема  проекту:  "Позитивний  вплив  сорбентів  та
фітопрепаратів на стан печінки при ожирінні".

78.Пазюк Любов Михайлівна, к.б.н., доцент кафедри цитології, гістології та
репродуктивної  медицини  ННЦ  "Інститут  біології  та  медицини"
Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка; тема проекту:
"Позитивний  вплив  сорбентів  та  фітопрепаратів  на  стан  печінки  при
ожирінні".

79.Соколов  Віктор  Анатолійович,  спеціаліст  вищої  категорії,  старший
учитель,  вчитель  інформатики  СШ  №304  м.  Києва;  тема  проекту:
"Інноваційне застосування вторинно переробленого пластику".

80.Лучковський Андрій Ігорович, спеціаліст І категорії, вчитель фізики СШ
№304  м.  Києва;  тема  проекту:  "Інноваційне  застосування  вторинно
переробленого пластику".

81.Прокопець Артем Сергійович, займається стартапами в різних напрямках;
тема  проекту:  "Конструкції  біогазових  реакторів  різного  застосування,
розрахунок  їх  ефективності,  економічне  обґрунтування  та  методи
оптимізації".

82.Харитонова  Людмила  Миколаївна,  учитель-методист,  спеціаліст  вищої
категорії, вчитель Києво-Печерського ліцею №171 "Лідер"; тема проекту:
"Конструкції  біогазових  реакторів  різного  застосування,  розрахунок  їх
ефективності, економічне обґрунтування та методи оптимізації".

83.Шубін Анатолій Григорович, спеціаліст вищої категорії, старший учитель,
вчитель  фізики  Житомирської  ЗОШ  №30,  керівник  Житомирського
міського  центру  науково-технічної  творчості  учнівської  молоді;  тема
проекту: "Отримання енергії від руху автомобіля".

84.Шубін Анатолій Григорович, спеціаліст вищої категорії, старший учитель,
вчитель  фізики  Житомирської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №  30,  керівник
Житомирського міського центру  науково-технічної  творчості  учнівської
молоді;  тема  проекту:  "Екологічно  чиста  термосумка  з  підручних
матеріалів".

85.Білокінь Максим Васильович, спеціаліст вищої категорії, вчитель фізики
Пальчиківського  НВК  Полтавської  районної  ради  Полтавської  області,
Полтавська  область;  тема  проекту:  "Використання  енергії  повітря  для
освітлення у метрополітені".

86.Амосов  Володимир  Васильович,  к.т.н.,  доцент  кафедри
сільськогосподарського  машинобудування  Центральноукраїнського



національного  технічного  університету,  Кіровоградська  область;  тема
проекту: "Модернізований енергоефективний рекуператор".

87.Піскова Світлана Вікторівна, керівник гуртка - методист, спеціаліст вищої
категорії,  керівник  гуртка  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Олександрійської  міської  ради,  Кіровоградська  область;  тема  проекту:
"Модернізований енергоефективний рекуператор".

88.Коток  Валерій  Анатолійович,  доцент  кафедри  процесів,  апаратів  та
загальної  хімічної  технології  ДВНЗ  "Український  державний  хіміко-
технологічний університет ";  тема проекту: "Електрохромне покриття з
покращеними оптичними характеристиками".

89.Коваленко Вадим Леонідович, доцент кафедри аналітичної хімії та хімії
технології харчових добавок та косметичних засобів ДВНЗ "Український
державний  хіміко-технологічний  університет";  тема  проекту:
"Електрохромне покриття з покращеними оптичними характеристиками".

90.Гулай  Ольга  Іванівна,  д.пед.н.,  професор  кафедри  матеріалознавства
Луцького  національного  технічного  університету;  тема  проекту:
"Ауксетик із коноплі".

91.Іващенко  Вікторія  Юріївна,  к.т.н.,  доцент  ДВНЗ  "Приазовський
державний  технічний  університет",  Донецька  область;  тема  проекту:
"Нова  технологія  виробництва  ендопротезів  з  біологічно  сумісною
порошковою поверхнею".

92.Мандрик  Наталя  Юріївна,  спеціаліст  ІІ  категорії,  вчитель  хімії  та
інформатики КЗ "НВК "Якимівська  гімназія",  Запорізька  область;  тема
проекту: "Екологічні методи боротьби зі шкідниками та хворобами бджіл
(APIS MELLIFERA)".

93.Шпильова Вікторія Володимирівна, спеціаліст вищої категорії,  старший
учитель,  вчитель  хімії  спеціалізованої  школи  №196  м.  Києва;  тема
проекту: "Миючі засоби своїми руками".

94.Ярошенко  Світлана  Володимирівна,  старший  учитель,  вчитель  хімії,
біології  Павлоградської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №9
Дніпропетровської  області,  Дніпропетровська  область;  тема  проекту:
"Визначення  рівня  стерильності  індикаторних  рослин,  які  зростають  в
зоні впливу звалищ твердих побутових відходів".

95.Павличенко Артем Володимирович, д.т.н., завідувач кафедри екології та
технологій  захисту  навколишнього  середовища  НТУ  "Дніпровська
політехніка", Дніпропетровська область; тема проекту: "Визначення рівня
стерильності  індикаторних рослин, які зростають в зоні впливу звалищ
твердих побутових відходів".

96.Ожован  Олена  Олександрівна,  к.б.н.,  асистент  Одеського  державного
аграрного  університету  ;  тема  проекту:  "Дослідження  сучасного
гідрохімічного  стану  води  Куяльницького  лиману  та  вивчення  його
багаторічних змін".



97.Колдун  Віктор  Петрович,  спеціаліст,  завідувач  науково-дослідної
лабораторії  НВК  "Школа  комп’ютерних  технологій  –  Львівський
технологічний ліцей"; тема проекту: "Трубочки з рослинної сировини до
одноразових стаканчиків для напоїв".

98.Кулішова Алла Анатоліївна, спеціаліст вищої категорії, керівник гуртка -
методист,  вчитель  біології  та  екології  Криворізької  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  №126,  Дніпропетровська  область;  тема  проекту:
"Фітоіндикаційна  оцінка  екологічного  стану  міських  територій
Тернівського району міста Кривого Рогу".

99.Ігнатишин Василь Васильович, к.ф.-м.н., науковий співробітник Відділу
сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім.С. І. Субботіна
НАН  України,  доцент  кафедри  географії  та  туризму  Закарпатського
угорського  інституту  ім.Ференца  Ракоці  ІІ,  вчитель  фізики  вищої
категорії,  методист,  керівник  гуртків  МАН,  методист,  Закарпатська
область;  тема  проекту:  "Аеродинамічні  параметри  та  дослідження
екологічних проблем Закарпаття".

100. Ігнатишин  Адальберт  Васильович,  спеціаліст,  інженера  Відділу
сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім.С. І. Субботіна
НАН  України,  Закарпатська  область;  тема  проекту:  "Аеродинамічні
параметри та дослідження екологічних проблем Закарпаття".

101. Лосєва  Наталія  Леонідівна,  спеціаліст  вищої  категорії,  старший
учитель,  вчитель  біології  КЗ  "Обласна  спеціалізована  школа-інтернат
ІІ-ІІІ ступенів "Обдарованість" Харківської обласної ради"; тема проекту:
"Вплив  зелених  насаджень  на  формування  мікрокліматичних  умов
урбанізованого середовища мегаполісів".

102. Гамуля  Юрій  Гарійович,  к.б.н.,  завідувач  кафедри  ботаніки  та
екології  рослин  біологічного  факультету  Харківського  національного
університету  імені  В.Н.  Каразіна;  тема  проекту:  "Вплив  зелених
насаджень  на  формування  мікрокліматичних  умов  урбанізованого
середовища мегаполісів".

103. Лазарєва  Тетяна  Петрівна,  спеціаліст  вищої  категорії,  учитель-
методист, вчитель Енергодарської  багатопрофільної  гімназії  "Гармонія",
Запорізька  область;  тема  проекту:  "Проба  Руф'є  та  адаптаційний
потенціал як показники здоров’я дітей".

104. Фучеджи  Тетяна  Олександрівна,  спеціаліст  вищої  категорії,
старший учитель, вчитель Тарутинського НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів - ліцей
- днз", Одеська область; тема проекту: "Відношення соціуму до людей з
особливими потребами".

105. Звягінцева  Надія  Степанівна,  спеціаліст  вищої  категорії,  учитель-
методист,  вчитель  біології  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №3  м.  Білгород-
Дністровського,  Одеська  область;  тема  проекту:  "Ставлення  пацієнтів,
хворих на цукровий діабет 1-го та 2-го типу, до свого захворювання".



106. Хоменко  Олена  Миколаївна,  к.б.н.,  доцент  кафедри  біохімії  та
фізіології  біолого-екологічного факультету Дніпровського національного
університету ім.О. Гончара; тема проекту: "Аналіз структури дня підлітків
з  різним  інформаційним  навчальним  навантаженням  та  функціональні
можливості їх кардіо-респіраторної системи".

107. Задерей Олександр Вікторович, спеціаліст вищої категорії, керівник
гуртка - методист, керівник гуртка "Юні любителі зеленої архітектури"
Одеського  обласного  гуманітарного  центру  позашкільної  роботи  та
виховання; тема проекту: "Вивчення дії  противірусних фармацевтичних
препаратів і відварів лікарських рослин методом біологічного тесту".

108. Русанова  Олена  Миколаївна,  учитель-методист,  спеціаліст  вищої
категорії, вчитель біології Одеського ліцею "Приморський"; тема проекту:
"Вивчення  дії  противірусних  фармацевтичних  препаратів  і  відварів
лікарських рослин методом біологічного тесту".

109. Буров  Олександр  Юрійович,  д.т.н.,  співробітник  Інституту
інформаційних  технологій  і  засобів  навчання  НАПН  України;  тема
проекту: "Методика діагностування напруженості фізіологічної регуляції
розумової діяльності старшокласників".

110. МІрошниченко  Олександр  Іванович,  вчитель  фізики
Кіровоградського обласного НВК (гімназія - інтернат - школа мистецтв)
м.Олександрії, Кіровоградська область; тема проекту: "Pen assistant 2.0".

111. Дробот  Олександр  Ігорович,  вчитель  математики  та  інформатики
ЗОШ №17 м.  Олександрії,  Кіровоградська область;  тема проекту:  "Pen
assistant 2.0".

112. Ольховик Вадим Леонідович, спеціаліст, керівник гуртка - методист,
керівник гуртків Школи інформатики Рівненського міського Палацу дітей
та  молоді;  тема  проекту:  "Програма  розпізнавання  сонливості  в
реальному часі".

113. Церковняк  Лариса  Сергіївна,  к.б.н.,  співробітник  Київської  малої
академії  наук,  ПВНЗ "Київський медичний університет";  тема проекту:
"Роль мікрорганізмів кореневої зони у розвитку рослин".

114. Хоменко Олена Сергіївна, д.т.н., доцент кафедри хімічної технології
кераміки  та  скла  ДВНЗ  "Український  державний  хіміко-технологічний
університет"; тема проекту: "Розробка ангобних покриттів для будівельної
кераміки з енергозберігаючою технологією виготовлення".

Директор НЕНЦ,
директор конкурсу в Україні В.В. Вербицький


