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

НАКАЗ
м. Київ

«25» березня 2019 р. № 32-О

Про підсумки заочного етапу
Всеукраїнського конкурсу
винахідницьких і раціоналізаторських
проектів еколого-натуралістичного напряму
(вікова категорія 12-15 років включно)

Відповідно  до  наказів  Міністерства  освіти  і  науки  України  від
21.11.2018 р. № 1292 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за
основними напрямами позашкільної освіти)» та від 03.10.2012 р. № 1068 «Про
затвердження  Положення  про  Всеукраїнський  конкурс  винахідницьких  і
раціоналізаторських  проектів  еколого-натуралістичного  напряму»,
зареєстрованого  у  Міністерстві  юстиції  України  18  жовтня  2012  р.  за
№ 1748/22060,  згідно  з  рішенням  Оргкомітету,  до  участі  в  очному  етапі
Всеукраїнського  конкурсу  винахідницьких  і  раціоналізаторських  проектів
еколого-натуралістичного напряму (вікова категорія 12-15 років включно), який
відбудеться з 24 по 26 квітня 2019 року, запрошуються учасники, зазначені в
Додатку «Список фіналістів 2019 року».

Фінал конкурсу пройде у вигляді відкритого постерного захисту проектів.
Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  яка

відряджає.  Керівників  делегацій  просимо  завчасно  придбати  квитки  на
зворотний шлях.

Відповідальність за життя та здоров’я учасників і своєчасне оформлення
документів несуть супроводжуючі.

Додаток на 13 аркушах.

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький



Додаток
до наказу НЕНЦ
від 25.03.2019 р. № 32-О

Список
фіналістів очного етапу Всеукраїнського конкурсу

винахідницьких і раціоналізаторських проектів
еколого-натуралістичного напряму 2019 року

(вікова категорія 12-15 років включно)

№
з/
п

Тема проекту ПІБ Заклад освіти

Секція «Біологія»
1. Інсектицидна дія 

рослин на 
життєдіяльність 
молі платяної

Бекреньов 
Роман 
Андрійович

вихованець гуртка «Юний біолог» 
комунального закладу Сумської 
міської ради – Сумський міський 
центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді

2. Стрес-реакція 
тарганів як 
адаптивний 
механізм до 
несприятливих умов
існування

Бєздєтко 
Андрій 
Станіславови
ч

вихованець гуртка «Основи 
ентомології» комунального закладу 
«Харківський обласний Палац 
дитячої та юнацької творчості» 

3. Розмноження 
кактусів роду 
Ехінопсис в умовах 
шкільного кабінету 
біології

Бондар 
Марина 
Вадимівна

вихованка гуртка «Основи біології» 
Житомирської станції юних 
натуралістів, учениця 9 класу 
Новогуйвинської гімназії

4. Екологія 
підсоколика 
великого Falco 
subbuteo L. на 
території 
Придністровського 
Покуття

Вакарюк 
Адріана 
Андріївна

вихованка гуртка «Юні екологи» 
Городенківського Центру творчості 
учнівської молоді, учениця 7 класу 
Городенківської гімназії імені 
Антона Крушельницького 
Гопрорденківської районної ради 
Івано-Франківської області

5. Екологія 
підсоколика 
великого Falco 
subbuteo L. на 
території 
Придністровського 
Покуття

Вонсуль 
Маркіян 
Миколайович

вихованець гуртка «Юні екологи» 
Городенківського Центру творчості 
учнівської молоді, учень 8 класу 
Городенківської гімназії імені 
Антона Крушельницького 
Гопрорденківської районної ради 
Івано-Франківської області

6. Вегетативне 
розмноження 

Вітель 
Наталія 

вихованка гуртка «Екологічний» 
Новгород-Сіверського Центру 



декоративних кущів Русланівна дитячої та юнацької творчості 
Новгород-Сіверської міської ради 
Чернігівської області

7. Біоіндикація 
фітотоксичності 
синтетичних 
миючих засобів

Гончаренко 
Максим 
Андрійович

вихованець екологічного гуртка 
«Жайворонок» Петрівського 
районного Центру дитячої та 
юнацької творчості, учень 6 класу 
комунального закладу «Петрівське 
навчально-виховне об’єднання 
«загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів – гімназія» Петрівської 
районної ради Кіровоградської 
області

8. Екологічні 
особливості яструба
малого на території 
Північного Покуття

Горічок 
Сніжана 
Романівна

вихованка гуртка зоології, ботаніки 
Івано-Франківського обласного 
відділення Малої академії наук 
України, учениця 9 класу 
Городенківської гімназії імені 
Антона Крушельницького 
Городенківської районної ради 
Івано-Франківської області

9. Видовий склад 
ефемероїдів та 
інших весняних 
рослин урочищ села
Озеряни і 
Варвинського 
району

Дзюба Каріна
Сергіївна

вихованка гуртка «Юні охоронці 
природи» комунального закладу 
«Чернігівська обласна станція юних 
натуралістів», учениця 7 класу 
Озерянського закладу загальної 
середньої освіти Ι-ΙΙΙ ступенів 
Варвинської районної ради 
Чернігівської області

10. Дослідження 
антимікробної дії 
окремих грибів-
макроміцетів та 
лишайників 

Іщенко 
Віталіна 
Вадимівна

вихованка гуртка «Екологи-
краєзнавці» Києво-Святошинського 
районного центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської
молоді, учениця 6 класу 
Новосілківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Києво-
Святошинської районної державної 
адміністрації Київської області

11. Моніторинг 
популяції Грака 
(Corvus frugilegus) 
на території вулиці 
Авіаційної 
м.Городка

Козак Надія 
Володимирів
на

вихованка комунального закладу 
Львівської обласної ради 
«Львівський обласний центр 
еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді», учениця 7 класу 
Городоцького закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів № 4 
Львівської області імені Т. Кулєби та
А. Одухи



12. Аналіз процесу 
природного 
відновлення ареалу 
європейського крота
на півночі 
Донецької області

Кокорєва 
Аліна 
Владиславівн
а

вихованка гуртка зоологів Центру 
позашкільної роботи (ЦПР) м. 
Краматорськ, учениця 7-В класу 
Краматорської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 6 Донецької 
області

13. Вивчення поведінки
альпака

Кузнецова 
Мирослава 
Олегівна

вихованка Театру дітей та тварин 
Feldman Ecopark Регіональний 
ландшафтний парк Feldman Ecopark

14. «Етологічні 
спостереження за 
Мавпою зеленою 
Chlorocebus 
pygerythrus в умовах
неволі»

Кушнірчук 
Дмитро 
Сергійович

вихованець гуртка «Природа 
навколо нас» комунального закладу 
Сумської міської ради – Сумський 
міський центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської
молоді

15. Моніторинг стану 
популяцій видів 
родини зозулинцеві 
Orchidaceae в 
національному 
парку «Сколівські 
Бескиди»

Лесів 
Соломія 
Любомирівна

вихованка гуртка «Юні лісівники» 
комунального закладу Львівської 
обласної ради «Львівський обласний
центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді», 
учениця 7 класу Сколівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів

16. Дослідження 
лишайників роду 
Cladonia у 
сосновому лісі 
північно-західної, 
західної та 
південно-західної 
околиць міста 
Охтирка

Лиинник 
Карина 
Сергіївна

вихованка гуртка «Географ-
науковець» Охтирського міського 
центру позашкільної освіти – Мала 
академія наук учнівської молоді, 
учениця 7 класу Охтирської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 8 Сумської області

17. Дослідження 
антимікробної дії 
окремих грибів-
макроміцетів та 
лишайників 

Лук’яненко 
Лілія 
Олександрівн
а

вихованка гуртка «Екологи-
краєзнавці» Києво-Святошинського 
районного центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської
молоді, учениця 8 класу 
Новосілківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Києво-
Святошинської районної державної 
адміністрації Київської області

18. Оцінка життєвого 
стану вікових дубів 
(Quercus robur L.) 
лісового заказника 
«Урочище 
«Павлівщина»

Маслянчук 
Ілона 
Миколаївна

вихованка Екологічного центру 
Рівненського міського Палацу дітей 
та молоді, учениця 8 класу 
Загальноосвітньої школи № 13 м. 
Рівного



19. Особливості 
розведення та 
утримання нутрій в 
домашній міні 
фермі

Медвідь 
Марія 
Олегівна

вихованка гуртка «Екологічна 
стилістика» Позашкільного 
комунального навчального закладу 
«Центр дитячої та юнацької 
творчості» Бережанської міської 
ради Тернопільської області

20. Особливості 
утримання сича 
хатнього в умовах 
куточка живої 
природи

Михальчук 
Влада 
Олександрівн
а

вихованка гуртка «Екологічне 
краєзнавство» Донецького обласного
еколого-натуралістичного центру, 
учениця 7 класу Піддубненської 
загальноосвітної школи І-ІІІ 
ступенів Великоновосілківської 
районної ради Донецької області

21. Еколого-
фауністичний аналіз
метеликів родини 
Бражники на 
території 
Регіонального 
ландшафтного 
парку 
«Краматорський»

Морозова 
Варвара 
Вадимівна

вихованка гуртка зоологів Центру 
позашкільної роботи (ЦПР) м. 
Краматорськ, учениця 7-А класу 
Краматорської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 2 
Краматорської міської ради 
Донецької області

22. Інтродукція рослин 
у парку села 
Староаврамівка

Наурзбеков 
Богдан 
Алдабергенов
ич

вихованець еколого-натуралічного 
гуртка «Екос» Хорольського 
районного Центру дитячої та 
юнацької творчості Полтавської 
області

23. Особливості 
екології луня 
польового на 
території 
Північного Покуття

Павчак Олег 
Михайлович

вихованець гуртка «Юні екологи» 
Городенківського центру творчості 
учнівської молоді Городенківської 
районної ради, учениця 7 класу 
Городенківської гімназії імені 
Антона Крушельницького 
Городенківської районної ради 
Івано-Франківської області

24. Залежність втрати 
маси тіла від віку 
черепахи 
Середньоазіатської 
під час гібернації

Рибалко 
Андрій 
Юрійович

вихованець гуртка «Жива планета» 
комунального закладу Сумської 
міської ради – Сумський міський 
центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді, учень 
6-Г класу комунальної установи 
Сумська спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів №10 імені Героя 
Радянського Союзу О. Бутка, м. 
Суми, Сумської області



25. Характеристика 
рослин західного та 
східного схилів 
Доброславіської 
гори

Різніченко 
Єлизавета 
Володимирів
на

вихованка гуртка «Географ-
науковець» Охтирського міського 
центру позашкільної освіти – Мала 
академія наук учнівської молоді, 
учениця 9 класу Охтирської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 11 Сумської області

26. Червоновуха 
черепаха Trachemys 
scripta elegans як 
інвазивна загроза у 
водоймах півночі 
Донецької області

Саприкіна 
Марія 
Андріївна

вихованка гуртка зоологів Центру 
позашкільної роботи (ЦПР) м. 
Краматорська, учениця 8-А класу 
Краматорської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 10 Донецької
області

27. Вивчення 
здібностей поні до 
розпізнавання та 
ідентифікації 
тривимірних 
об’єктів

Уколова 
Ксенія 
Олександрівн
а 

вихованка Театру дітей та тварин 
Feldman Ecopark Регіонального 
ландшафтного парку Feldman 
Ecopark

28. Особливості 
екології кібчика на 
території 
Північного Покуття

Шатний 
Павло 
Тарасович

вихованець гуртка «Юні екологи» 
Городенківського центру творчості 
учнівської молоді, учень 9 класу 
Городенківської гімназії імені 
Антона Крушельницького 
Городенківської районної ради 
Івано-Франківської області

29. Дослідження 
особливостей, умов 
утримання та 
розведення білих 
мишей в умовах 
кутка живої 
природи

Ященко 
Володимир

вихованець гуртка «Юні зоологи-
тераріумісти» комунального закладу
Львівської обласної ради 
«Львівський обласний центр 
еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді»

30. Крила: основні 
принципи 
організації 
утримання диких 
птахів у домашніх 
умовах з метою їх 
реабілітації

Лихопавло 
Володимир 
Юрійович

вихованець секції біологія 
комунального закладу освіти 
«Обласний еколого-натуралістичний
центр дітей та учнівської молоді», 
учень 9 класу Криворізького 
навчально-виховного комплексу 
№ 129 «Гімназія-ліцей академічного
спрямування» Дніпропетровської 
області

31. Динаміка 
чисельності та 
живлення сови 
вухатої (Asiootus) на
території села 

Василевська 
Надія

учениця 9 класу Кустинського ліцею
Олександрійської сільської ради 
Рівненського району Рівненської 
області



Кустин 
Рівненського району
Рівненської області

32. Інтродукція та 
акліматизація ірги 
круглолистої в 
умовах Північно-
західного лісостепу 
України

Тимощук 
Софія

вихованка гуртка «Юні ботаніки» 
комунального закладу «Станція 
юних натуралістів» Рівненської 
обласної ради, учениця 8 класу 
Колоденського ліцею Корнинської 
сільської ради Рівненського району 
Рівненської області

Секція «Екологічно безпечні технології та прикладна екологія»
1. Збереження лісів 

шляхом 
використання 
альтернативних 
джерел виробництва
паперу

Божко 
Вікторія 
Євгенівна

вихованка гуртка «Біологія» 
комунального закладу «Роменська 
міська Мала академія наук 
учнівської молоді» Роменської 
міської ради, учениця 7 класу 
Роменської спеціалізованої 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 1 ім. П.І. 
Калнишевського Роменської міської 
ради Сумської області

2. Стан та темпи 
накопичення 
твердих побутових 
відходів м. Пологи 
Запорізької області

Бородавка 
Нікіта 
Юрійович

учень 7 класу комунальної установи 
«Пологівська гімназія «Основа» 
Пологівської районної ради 
Запорізької області

3. Біологічні 
особливості та 
поширення 
золотушника 
канадського 
(Solidago сanadensis 
L.) та борщівника 
Сосновського  
(Heracleum 
sosnowskyi Manden) 
в умовах селища 
Новогуйвинське

Гетьманець 
Анастасія 
Денисівна

вихованка гуртка «Біологія людини»
Житомирської районної станції 
юних натуралістів, учениця 8 класу 
Новогуйвинської гімназії 
Житомирської області

4. Шляхи оптимізації 
окремих територій  
природно – 
заповідного фонду 
Ріпкинського 
району

Данич 
Вероніка 
Іванівна

учениця 8 класу Ріпкинської гімназії
імені Софії Русової Ріпкинської 
районної ради Чернігівської області,
вихованка гуртка «Еколог»

5. Природно-заповідні 
об’єкти Озерянської
територіальної 
громади

Денисенко 
Діана 
Михайлівна

вихованка гуртка «Юні охоронці 
природи» комунального закладу 
«Чернігівська обласна станція юних 
натуралістів», учениця 8 класу 



Озерянського закладу загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів 
Варвинської районної ради 
Чернігівської області

6. Оцінка екологічного
стану водойми за 
макрофітами

Дмитрів 
Марта 
Богданівна, 
Терлецька 
Дарина 
Сергіївна

вихованкі гуртка «Флористика» 
Позашкільного комунального 
навчального закладу «Центр дитячої
та юнацької творчості» відділу 
освіти, молоді і спорту Бережанської
міської ради Тернопільської області

7. Збереження 
червонокнижних 
рослин шляхом 
відновлення 
водного режиму 
ботанічного 
заказника «Кемпа»

Дутчак 
Олександр 
Володимиров
ич

учень 7 класу Бродівської гімназії 
імені Івана Труша Бродівської 
районної ради Львівської області

8. Навчально-виховна 
екологічна стежка 
«Городниця – село в
Медоборах»

Котис Софія 
Василівна

вихованка гуртка «Природа і ми», 
учениця 9 класу Городницької ЗОШ 
І-ІІ ступенів Скалатської міської 
ради Підволочиського району 
Тернопільської області

9. Терикони – 
непотрібне сміття 
або цінний ресурс

Лаврищев 
Олексій 
Сергійович

вихованець Донецького обласного 
еколого-натуралістичного центру, 
учень 10 класу Краматорської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 25 з профільним 
навчанням Краматорської міської 
ради Донецької області

10. Вплив та наслідки 
втручання жука-
короїда на лісову 
екосистему 
Житомирщини

Лебедєва 
Анастасія 
Сергіївна

вихованка гуртка «Біологія людини»
Житомирської станції юних 
натуралістів, учениця 9 класу 
Новогуйвинської гімназії 
Житомирського району 
Житомирської області

11. Початки кукурудзи 
як біопаливо для 
опалення будинків

Мартинчук 
Анастасія 
Володимирів
на

вихованка гуртка «Основи науково-
дослідницької діяльності» 
Житомирського міського центру 
науково технічної творчості 
учнівської молоді, учениця 9 класу 
Житомирської спеціалізованої 
школи І-ІІІ ступенів № 20 
Житомирської міської ради

12. Сміттєвий бак з 
автоматичним 
пресом

Мирний 
Денис 
Валентинови
ч

вихованець гуртка «Юний еколог» 
Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської 
молоді, учень 10 класу 
Пальчиківського навчально-



виховного комплексу Полтавської 
районної ради Полтавської області

13. Штучні гніздівлі 
для Крячка чорного 
(Chlidonias niger)

Ребенко Єгор 
Вікторович

вихованець гуртка «Екологи-
краєзнавці» Києво-Святошинського 
районного центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської
молоді, учень 6 класу 
Новосілківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Києво-
Святошинської районної державної 
адміністрації Київської області

14. Оцінка екологічного
стану малої річки 
Устя Спасівська 
(Рівненська область)

Рощин Роман
Андрійович

вихованець гуртка «Екологічний 
центр» Рівненського міського 
Палацу дітей та молоді, учениця 9 
класу Рівненського природничо-
математичного ліцею «Елітар»

15. Рослинність 
урочища «Цикля», 
екологічне 
становище

Серпенінов 
Максим 
Валерійович

вихованець гуртка «Юні охоронці 
природи» комунального закладу 
«Чернігівська обласна станція юних 
натуралістів», учень 9 класу 
Озерянського закладу загальної 
середньої освіти Варвинської 
районної ради Чернігівської області

16. Визначення 
кількісного вмісту 
вітаміну С в овочах 
та фруктах

Сидоренко 
Аріанна 
Олексіївна

учениця 8 класу Житомирського 
екологічного ліцею №24, вихованка 
клубу «Екос»

17. Антропогенні 
впливи на болотний 
масив Кораблище та
їх екологічні 
наслідки

Тужик 
Михайло 
Сергійович

учень 8 класу Великозліївської 
загальноосвітньої школи I-III 
ступенів Ріпкинського району 
Чернігівської області, вихованець 
шкільного гуртка «Еколог»

Секція «Інженерні науки»
1. Автономне 

освітлення у 
метрополітені

Біда Вікторія 
Олександрівн
а

вихованка гуртка «Юний технік» 
Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської 
молоді, учениця 10 класу 
Пальчиківського навчально-
виховного комплексу Полтавської 
районної ради Полтавської області

2. Отримання енергії 
від руху автомобіля 

Кіпчук Анна 
Миколаївна 

вихованка Житомирського міського 
центру науково технічної творчості 
учнівської молоді, учениця 9 класу 
Житомирської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 30

3. Створення 
композиційних 
матеріалів для 

Кожемякін 
Олексій

учень 9 класу Новосілківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Києво-Святошинської 



засобів 
індивідуального 
бронезахисту

районної державної адміністрації 
Київської області

4. Отримання енергії 
за допомогою 
лежачих 
поліцейських 

Слепченко 
Михайло 
Андрійович 

вихованець гуртка «Основи науково 
дослідницької діяльності» 
Житомирського міського центру 
науково-технічної творчості 
учнівської молоді, учень 9 класу 
Житомирської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 30

5. Перспективи 
використання 
сонячної кухні в 
Житомирській 
області.

Шубін 
Михайло 
Анатолійович

вихованець гуртка «Основи науково-
дослідницької діяльності» 
Житомирського міського центру 
науково-технічної творчості 
учнівської молоді, учень 6 класу 
Житомирської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 35

6. Створення 
композиційних 
матеріалів для 
засобів 
індивідуального 
бронезахисту

Юрченко 
Тарас

учень 8 класу Новосілківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Києво-Святошинської 
районної державної адміністрації 
Київської області

7. Ескізний проект. 
Опис гусенічної 
високоброньованної
машини із 
конструкцією 
високого захисту 
(КВЗ) екіпажу, 
контрштурмової 
групи та 
підвищеною 
бойовою міццю. 
Універсальний танк 
(УБТм) 
«Гайдамака»

Абрамов 
Ростислав 
Валентинови
ч

учень 10 класу Криворізької гімназії 
№ 49 Дніпропетровської області

Секція «Медицина та охорона здоров'я»
1. Причини спалаху 

захворювання на кір
в Україні

Бабенко 
Єлизавета 
Костянтинівн
а

вихованка гуртка «Медицина» 
комунального закладу «Роменська 
міська Мала академія наук 
учнівської молоді» Роменської 
міської ради, учениця 9 класу 
Роменської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 11 Роменської 
міської ради Сумської області



2. Жувальна гумка – 
небезпечна 
насолода

Гребенюк 
Катерина 
Сергіївна

вихованка гуртка «Еколабораторія» 
комунального позашкільного 
навчального закладу «Районна 
станція юних натуралістів» 
Покровської районної ради, учениця
9 класу Новоекономічної 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Покровської райради 
Донецької області

3. Дослідження 
токсичного впливу 
продуктів 
харчування через 
біотестування 
інфузорії-туфельки 
(Paramecium 
caudatum) та 
визначення 
альтернативи для 
школярського ланч-
боксу

Гуцул Іван 
Григорович

учень 6 клас Середної 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів с.Іванівці Кельменецького 
району Чернівецької області

4. Порівняльна 
характеристика 
Бузини чорної та 
Бузини травянистої

Козаренко 
Марія 
Віталіївна

вихованка гуртка «Лікарські 
рослини» комунального 
позашкільного навчального закладу 
«Районна станція юних 
натуралістів» Покровської районної 
ради, учениця 8 класу Гродівської 
загальноосвітньої школи I-III 
ступенів Покровської районної ради 
Донецької області

5. Вплив мобільного 
телефону на 
слуховий та 
вестибулярний 
аналізатори в учнів 
віком 14-15 років

Комар Ольга 
Олегівна 

вихованка гуртка «Юні агрохіміки» 
комунального закладу 
«Кіровоградський обласний центр 
еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді», учениця 9-А 
класу Глодоської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Новоукраїнської
районної ради Кіровоградської 
області

6. Дослідження 
мікрофлори повітря 
навчальних класів 
та шляхи його 
знезараження 
народними 
засобами

Недайборщ 
Ірина 
Сергіївна

вихованка гуртка «Юні охоронці 
природи» Бердичівського Центру 
позашкільної освіти ім. О.Разумкова



7. Методи лікування 
та профілактика 
вродженого вивиху 
стегна

Сніга 
Олександра 
Володимирів
на

вихованка гуртка «Медицина» 
комунального закладу «Роменська 
міська Мала академія наук 
учнівської молоді» Роменської 
міської ради, учениця 9 класу 
Роменської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 5 Роменської міської
ради Сумської області

8. Шкільні хвороби: 
як уберегти дитину

Робу 
Владислава 
Ігорівна

учениця 7-Б класу Старосільської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Саратського району 
Одеської області

9. Флюороз зубів Тихонова 
Валерія 
Вячеславівна

учениця 8 клас Тарутинського 
навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів-дошкільний навчальний 
заклад» Тарутинської районної ради 
Одеської області

10. Профілактика 
кисневого 
голодування 
організму методами 
дихальної 
гімнастики

Шурукіна 
Руслана 
Олегівна

вихованка гуртка «Оздоровча 
гімнастика» комунального закладу 
Сумської міської ради – Сумський 
міський центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської
молоді

11. Вплив шахтної 
атмосфери на 
психічне здоров’я 
шахтарів Донбасу

Щепіхін 
Павло 
Миколайович

вихованець гуртка «Людина і 
довкілля» Донецького обласного 
еколого-натуралістичного центру, 
учень 9 класу Піддубненської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Великоновосілківської ради
Донецької області

12. Cпосіб 
диференціальної 
діагностики 
хронічної і гострої 
мієлоїдних лейкемій

Зінюк 
Стефанія 
Романівна 
Хренова 
Ксенія 
Олексійовна

учениця 9 класу спеціалізованої 
школи № 85 Київ
учениця 9 класу гімназії № 109 ім. 
Тараса Шевченка Київ

Секція «Науки про Землю (географія, геологія)»
1. Геологічні 

особливості гори 
«Золотухи»

Дудченко 
Анастасія 
Вікторівна

вихованка гуртка «Географія» 
комунального закладу «Роменська 
міська Мала академія наук 
учнівської молоді» Роменської 
міської ради, учениця 9 класу 
Роменської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 5 Роменської міської
ради Сумської області

2. Перспективи Пугач вихованка гуртка «Географія» 



використання 
ботанічної пам’ятки
місцевого значення 
«Пивний ліс»

Валерія 
Русланівна

комунального закладу «Роменська 
міська Мала академія наук 
учнівської молоді» Роменської 
міської ради, учениця 7 класу 
Роменської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 5 Роменської міської
ради Сумської області 

3. Характеристика 
малих річок 
Городенківщини

Романчук 
Андріана 
Андріївна

вихованка гуртка «Юні екологи» 
Городенківського центру творчості 
учнівської молоді Городенківської 
районної ради, учениця 8 класу 
Городенківської гімназії імені 
Антона Крушельницького 
Городенківської районної ради 
Івано-Франківської області

4. Характеристика 
рослинного покриву
на схилах корінного 
берега Ворскли

Сопітько 
Вікторія 
Володимирів
на

вихованка гуртка «Географ-
науковець» Охтирського міського 
центру позашкільної освіти – Мала 
академія наук учнівської молоді, 
учениця 9 класу Охтирської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 11 Сумської області

5. Найвищі повені ХХІ
століття на р. 
Охтирка

Тарануха 
Діана 
Олександрівн
а

вихованка гуртка «Географ-
науковець» Охтирського міського 
центру позашкільної освіти – Мала 
академія наук учнівської молоді, 
учениця 9 класу Охтирської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 3 Сумської області

6. Вплив 
антропогенних та 
природних  
чинників на 
формування 
ландшафтної 
структури  долини 
річки Охтирка в 
нижній її течії

Явтушенко 
Максим 
Віталійович

вихованець гуртка «Географ-
науковець» Охтирського міського 
центру позашкільної освіти – Мала 
академія наук учнівської молоді, 
учень 9 класу Охтирської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 3 Сумської області

Секція «Психологія»
1. Особливості впливу 

субкультури «К-
pop» на формування
світогляду підлітків

Баєвська 
Анна 
Володимирів
на

вихованка гуртка «Психологія» 
комунального закладу «Роменська 
міська Мала академія наук 
учнівської молоді» Роменської 
міської ради, учениця 8 класу 
Роменської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 11 Роменської 
міської ради Сумської області

2. Вплив реклами на Гончар Іван вихованець гуртка «Пізнай себе» 



споживчу поведінку
людей з різним 
типом 
темпераменту

Денисович комунального позашкільного 
навчального закладу «Районна 
станція юних натуралістів» 
Покровської районної ради, учень 9 
класу Гродівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Покровської 
районної ради Донецької області

3. Комплексна 
діагностика 
психології 
учнівського 
лідерства

Гурко 
Христина 
Ігорівна

вихованка гуртка «Екологічна 
стилістика» позашкільного 
комунального навчального закладу 
«Центр дитячої та юнацької 
творчості» Бережанської міської 
ради Тернопільської області

4. Особливості прояву 
явища «булінгу» в 
учнівських 
колективах 
середньої ланки 
Роменської ЗОШ № 
4

Журба Артем
Андрійович

вихованець гуртка «Психологія» 
комунального закладу «Роменська 
міська Мала академія наук 
учнівської молоді» Роменської 
міської ради, учень 8 класу 
Роменської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 4 Роменської міської
ради Сумської області

5. Інтернет та 
соціальні  мережі – 
розвага чи 
залежність?

Іванов Іван 
Леонідович

учень 9 класу Вільненського 
навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів – дошкільний навчальний 
заклад» Тарутинської районної ради 
Одеської області

6. Виявлення  рівня  
макіавеллізму у 
підлітків старшого 
шкільного віку та їх 
схильність до 
булінгу

Кучержинськ
а Юлія 
Сергіївна

учениця 9 класу Тарутинського 
навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів –ліцей – дошкільний 
навчальний заклад» Тарутинської 
районної ради Одеської області

7. Дослідження 
шкільного булінгу 
як важливої 
соціально-
психологічної 
проблеми. 

Павлюк 
Адріана 
Андріївна

учениця 9 класу Заболотцівського 
закладу загальної середньої освіти І-
ІІІ ступенів Заболотцівської 
об’єднаної територіальної громади 
Бродівського району Львівської 
області

8. Покоління Z: пошук
способів 
педагогічної 
взаємодії

Пащенко 
Катерина 
Максимівна

вихованка гуртка «Психологія» 
комунального закладу «Роменська 
міська Мала академія наук 
учнівської молоді» Роменської 
міської ради, учениця 8 класу 
Роменської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 4 Роменської міської
ради Сумської області



9. Стоп булінг Слабченко 
Анна 
Володимирів
на

представник міської Ради 
старшокласників Новгород-
Сіверського Центру дитячої  та 
юнацької творчості Чернігівської 
області

10. Тривожність як одна
з властивостей 
емоційної сфери 
особистості

Стеценко 
Юлія 
Валеріївна

вихованка гуртка «Юні охоронці 
природи» комунального закладу 
«Чернігівська обласна станція юних 
натуралістів», учениця 8 класу 
Озерянського закладу загальної 
середньої освіти Варвинської 
районної ради Чернігівської області

11. Екзаменаційний 
стрес у 
старшокласників

Хінєва Ганна 
Іванівна

учениця 10 класу Городненської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Болградської районної ради
Одеської області

Секція «Ресурси енергозбереження»
1. Хвильовий 

генератор
Бабич 
Владислав 
Романович

вихованець гуртка «Юний технік» 
Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської 
молоді, учень 8 класу 
Пальчиківського навчально-
виховного комплексу Полтавської 
районної ради Полтавської області

2. Перспективи 
застосування 
двохсторонніх 
сонячних 
електротеплогенера
торів

Веденьєва 
Дар’я 
Артемівна

вихованка гуртка «Авіа 
моделювання» Долинської районної 
Станції юних техніків Долинської 
районної ради, учениця 8 класу 
Долинського науково-академічного 
ліцею «Інтелект» Івано-Франківської
області

3. Екофітнес: здорова 
нація – здорове 
довкілля!

Грещенко 
Давид 
Сергійович

вихованець гуртка «Людина і 
довкілля» Центру дитячої та 
юнацької творчості Лиманського 
району Одеської області при 
Крижанівському навчально-
виховному комплексі, учень 9 класу 
Крижанівського навчально-
виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів – ліцей – дошкільний 
навчальний заклад»  Лиманської 
районної ради Одеської області

4. Енергозбереження в
навчальному закладі
та в сім’ї

Завацька 
Аліна 
Вікторівна

вихованка гуртка «Основи біології» 
Житомирської районної станції 
юних натуралістів, учениця 9 класу 
Новогуйвинської гімназії 
Житомирського району 



Житомирської області
5. Енергоефективний 

спортмайданчик
Мазур Євген 
Костянтинов
ич

вихованець гуртка «Фізика» 
комунального закладу «Роменська 
міська Мала академія наук 
учнівської молоді» Роменської 
міської ради, учень 9 класу 
Роменської спеціалізованої 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 1 ім. П.І. 
Калнишевського Роменської міської 
ради Сумської області

6. Гравітаційна 
електростанція з 
кругообігом кульок

Микитин 
Юлія 
Михайлівна

вихованка гуртка «Конструювання 
транспортної техніки» Долинської 
районної Станції юних техніків 
Долинської районної ради, учениця 
9 класу Раківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Івано-
Франківської області

7. Друге життя паперу 
або переробка 
макулатури в 
брикети та блокноти
з насінням, яке 
проростає

Тереза Юлія 
Володимирів
на

вихованка гуртка «Юні агрохіміки» 
комунального закладу 
«Кіровоградський обласний центр 
еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді», учениця 7-А 
класу Глодоської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Новоукраїнської
районної ради Кіровоградської 
області

8. Багаторазове 
використання води 
на автомийці 

Шатілов 
Максим 
Володимиров
ич 

вихованець Житомирський міський 
центр науково технічної творчості 
учнівської молоді, учень 8 класу 
Загальноосвітньої школи I-III 
ступенів № 30 Житомирської міської
ради

9. Як отримати 
енергію з нічого? 
Можливо отримати
прибуток з того, що
лежить під ногами!

Ангел Клім 
Вікторович, 
Скороход 
Богдан 
Григорович

учні 9 класу Одеської 
загальноосвітньої школи № 15
І-ІІІ ступенів Одеської міської ради 
Одеської області

Секція «Сільськогосподарське дослідництво та винахідництво»
1. Оцінка насіннєвої 

продуктивності 
сортів гарбуза

Байцим 
Анастасія 
Миколаївна

вихованка гуртка «Юні агрохіміки» 
комунального закладу «Центр 
еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді» Дніпровської 
районної ради Дніпропетровської 
області», учениця 8 класу 
комунального закладу «Обухівська 
загальноосвітня школа №1 І-ІІІ 
ступенів» Дніпровської районної 



ради Дніпропетровської області»
2. Зелений будинок: 

smart теплиця – 
приклад розвитку 
органічного 
сільського 
господарства

Барабаш 
Олександр 
Віталійович

вихованець гуртка «Людина і 
довкілля» Центру дитячої та 
юнацької творчості Лиманського 
району, 

3. Автоматичний 
полив рослин

Бекріс 
Константино
с-Юрій 
Панайотісови
ч, Іванов 
Маркіян 
Володимиров
ич, Жабинець
Андрій 
Тарасович

учні 10 класу ліцею № 18 Львівської
міської ради

4. Підбір сортів перцю
різної селекції для 
вирощування 
розсади в умовах 
теплиці та у 
відкритому ґрунті в 
Запорізькій області

Вовк Вікторія
Сергіївна

вихованка гуртка «Юний дослідник»
комунального позашкільного 
навчального закладу «Мала академія
наук учнівської молоді» 
Василівської районної ради, учениця
10 класу комунального закладу 
«Дніпрорудненська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів «Світоч» 
Василівської районної ради 
Запорізької області

5. Розвиток 
мобільного зв'язку 
проти 
життедіяльності 
бджоли

Грещенко 
Софія 
Сергіївна

вихованка гуртка «Людина і 
довкілля» центру дитячої та 
юнацької творчості Лиманського 
району, учениця 7 класу 
Крижанівському навчально-
виховному комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів – ліцей – дошкільний 
навчальний заклад» Лиманської 
районної ради Одеської області

6. Вивчення впливу 
випалювання на 
якість ґрунту

Жуган 
Віталій 
Миколайович

вихованець екологічного гуртка 
«Жайворонок» Петрівського центру 
дитячої та юнацької творчості, учень
8 класу комунального закладу 
«Петрівське навчально-виховне 
об'єднання «загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів – гімназія» Петрівської
районної ради Кіровоградської 
області

7. Вплив стимулятора 
росту Вимпел-2 на 

Жученко 
Ольга 

учениця 8 класу Великобілозерської 
Загальноосвітньої школи І-ІІ 



продуктивність 
озимої пшениці 
сортів Одеська 267 і
Антонівка

Максимівна ступенів № 3 Запорізької області, 
вихованка шкільного гуртка «Юний 
біолог»

8. Інжир як 
субтропічна 
культура. 
Особливості 
вирощування 
інжиру в 
Запорізькій області 
у відкритому грунті

Карнаух 
Поліна 
Сергіївна

вихованка гуртка «Юний дослідник»
комунального позашкільного 
навчального закладу «Мала академія
наук учнівської молоді» 
Василівської районної ради, учениця
9-А класу комунального закладу 
«Дніпрорудненська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів «Світоч» 
Василівської районної ради 
Запорізької області 

9. Найбільш поширені 
хвороби деревних 
рослин  Новгород-
Сіверсщини

Кузовлєва 
Анна 
Вячеславівна

учениця 8 класу Новгород-
Сіверської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 2 Чернігівської 
області

10. Особливості 
розведення та 
утримання нутрій в 
домашній міні 
фермі

Медвідь  
Марія 
Олегівна

вихованка гуртка «Екологічна 
стилістика» позашкільного 
комунального навчального закладу 
«Центр дитячої та юнацької 
творчості» Бережанської міської 
ради Тернопільської області

11. Застосування 
магнітів для 
прискорення 
проростання та 
росту с/г рослин.

Месевра 
Роман 
Петрович

учень 10 класу Липівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Талалаївської об’єднаної 
територіальної громади 
Чернігівської області

12. Ефективність 
позакореневого 
застосування 
регуляторів росту на
посівах ріпаку 
озимого

Степаненко 
Владислав 
Володимиров
ич

вихованець гуртка «Юні агрохіміки»
комунального закладу 
«Кіровоградський обласний центр 
еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді», учень 8 класу 
Глодоської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Новоукраїнської 
районної ради Кіровоградської 
області

13. Спостереження за 
розвитком і 
поведінкою 
бджолиної сім’ї при 
різних погодних 
умовах

Терещук 
Ліана 
Олекспндрівн
а

вихованка гуртка «Основи біології» 
комунального позашкільного 
навчального закладу «Районна 
станція юних натуралістів» 
Покровської районної ради, учениця
10 класу Миколаївської 
загальноосвітньої школи I-III 
ступенів Покровської районної ради 
Донецької області

14. Ростові реакції Шевченко учениця 9 класу Арцизької 



проростків озимої 
пшениці СН Комбін 
як показники дії 
регуляторів росту 

Анастасія 
Олегівна

загальноосвітньої школи I-III 
ступенів № 5 Арцизької районної 
ради Одеської області

15. Компостування 
органічних відходів

Крижановсь
ка Анастасія 
Олегівна

учениця 8 класу, вихованка гуртка 
«Юний еколог» Навчально-
виховного комплексу «Балтська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 2 – гімназія» Балтської міської 
ради Одеської області

16. «Перспектива 
утилізації золи, 
утворення після 
спаювання пелет, в 
якості 
мінерального 
добрива»

Усатенко 
Марина 
Олександрів
на

учениця 8 класу, вихованка гуртка 
«Екологи» Навчально-виховного 
комплексу «Балтська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 2 – гімназія» Балтської міської 
ради Одеської області

17. Продуктивність 
молока

Добридник 
Марія

учениця 6 класу Квітневської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Дубенської районної ради 
Рівненської області

Секція «Фізика»
1. Ультразвукова 

голографія
Бройса 
Тетяна 
Василівна

вихованка гуртка «Коструювання 
радіотехнічних, радіоелектронних та
електротехічних приладів» 
Рахівського районного центру 
науково-технічної творчості, 
учениця 9 класу Рахівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 1 Рахівської районної 
ради Закарпатської області

2. Вирощування 
кристалів. 
Анізотропія 
фізичних 
властивостей 
монокристалів. 
Симетрія 
кристалічної 
решітки

Вербещук 
Ольга 
Андріївна

вихованка гуртка «Наукові 
дослідження у фізиці» Рахівського 
районного центру науково-технічної 
творчості, учениця 9 класу 
Рахівської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 1 Рахівської 
районної ради Закарпатської області

3. Зарядка з 
термоелементів 
своїми руками

Іваницький 
Олексій 
Сергійович

вихованець гуртка «Основи науково 
дослідницької 
діяльності»Житомирський міський 
центр науково-технічної творчості 
учнівської молоді, учень 9 класу 
Житомирської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 30

4. Утеплення Ільченко вихованка Житомирського міського 



екологічно-чистого 
будинку

Олена 
Дмитрівна 

центру науково технічної творчості 
учнівської молоді учениця 8 класу 
Житомирської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 30

5. Дослідження 
передпосівного 
опромінювання 
насіння  
електромагнітним 
полем 
високочастотного  
діапазону

Нагорний 
Іван Іванович

учень 9 класу Великобілозерської 
загальноосвітньої школи І-ІІ 
ступенів №3 Великобілозерської 
сільської ради Великобілозерського 
району Запорізької області, 
вихованець шкільного гуртка 
«Юний біолог»

6. Розробка приладу 
для налагодження 
антени 
радіопередавачів, 
які застосовують в 
спортивній 
радіопеленгації

Старун 
Дмитро 
Валерійович

вихованець гуртка 
«Радіоелектроніка та 
приладобудування» комунального 
закладу «Роменська міська Мала 
академія наук учнівської молоді» 
Роменської міської ради, учень 8 
класу Роменська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 4 Роменської 
міської ради Сумської області

7. Дослідження 
електропровідності 
меду

Терепенчук 
Віталій 
Олександров
ич

вихованець гуртка «Юні бджолярі» 
комунального закладу Дунаєвецької 
міської ради «Станція юних 
натуралістів», учень 8 класу 
Рахнівького навчально-виховного 
комплексу «ЗОШ І-ІІІ ступенів, 
ДНЗ» Дунаєвецької міської ради 
Хмельницької області

8. Маглев в Україні: 
фантастика чи 
реальність

Філь Максим 
В’ячеславови
ч

вихованець гуртка «Фізика» 
комунального закладу «Роменська 
міська Мала академія наук 
учнівської молоді» Роменської 
міської ради, учень 9 класу 
Роменської спеціалізованої 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 1 ім. П.І. 
Калнишевського Роменської міської 
ради Сумської області

9. Дослідження 
однофазного 
трансформатора і 
розробка приладу 
для перевірки його 
справності

Цімбота 
Андрій 
Михайлович

вихованець гуртка 
«Радіоелектроніка та 
приладобудування» комунального 
закладу «Роменська міська Мала 
академія наук учнівської молоді» 
Роменської міської ради, учень 9 
класу Роменської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 11 
Роменської міської ради Сумської 



області
Секція «Хімія»

1. Хімічний склад 
грунту

Бєлкова 
Софія 
Романівна

учениця 9 класу Навчально-
виховного комплексу «Малинівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
– дошкільний навчальний заклад» 
Покровської районної ради 
Донецької області

2. Миючі засоби 
своїми руками

Орловский 
Артем 
Вікторович

учень 7 класу комунальної установи 
«Пологівська гімназія «Основа» 
Пологівської районної ради 
Запорізької області

3. Порівняння 
зносостійкості 
титану звичайного 
та композиту Ті-ТіВ

Савенок 
Діана

учениця 8 класу Новосілківської  
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Києво-Святошинської 
районної державної адміністрації 
Київської області

4. Створення 
оптимальних умов 
для вирощування 
кристалів купрум 
(ІІ) сульфату за 
допомогою 
реактора

Кузьменко 
Олександр 
Станіславов
ич

вихованець секції «Хімія» 
відділення хімії та біології 
Дніпропетровського відділення 
Малої академії наук України, учень 
9 класу Криворізького навчально-
виховного комплексу № 129 
«Гімназія – ліцей академічного 
спрямування» Дніпропетровської 
області

5. Індикативні 
властивості 
рослинних 
пігментів

Перерва 
Володимир 
Віталійович

учень 5 класу Криворізького 
навчально-виховного комплексу 
№ 129 «Гімназія – ліцей 
академічного спрямування» 
Дніпропетровської області

Секція «Комп`ютерні науки та штучний інтелект»
1. Проект Комплексу 

природних систем з
штучним 
інтелектом 
«КЕССИИ» 

Лесик Олена
Дмитрівна, 
Дущук 
Дмитро 
Орестович

вихованці гуртка «Технічне 
конструювання та програмування» 
Центру технічної творчості та 
професійної орієнтації шкільної 
молоді Дарницького району м. 
Києва


