
Міністерство освіти і науки України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

НАКАЗ 

м. Київ

«26» квітня 2019 р.       № 46 

 

Про підсумки проведення очного туру ІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу винахідницьких 

і раціоналізаторських проектів еколого- 

натуралістичного напряму (для вікової  

категорії від 12 до 15 років включно) у 2019 році 

 

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 18.10.2012 р. за № 1748/22060, 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді за підтримки 

Національної академії наук України, Департаменту інтелектуальної власності 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державного 

підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», Українського 

альянсу по боротьбі з підробками та піратством, Всеукраїнської громадської 

організації «Спілка автоматизаторів бізнесу» з 24 по 26 квітня 2019 року провів 

очний тур ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і 

раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму (для вікової 

категорії від 12 до 15 років включно). 

Відповідно до рішення компетентного журі,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

І. Нагородити Дипломами Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді і подарунками від Державного 

підприємства «Український інститут інтелектуальної власності», 

Українського альянсу по боротьбі з підробками та піратством переможців 

та призерів Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і 

раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму (для 

вікової категорії від 12 до 15 років включно): 

за І місце: 

В категорії «Біологія»: 



1. Василевську Надію Василівну, вихованку гуртка «Юний еколог», 

ученицю 9 класу Кустинського ліцею Олександрійської сільської ради 

Рівненського району Рівненської області, з проектом: Динаміка 

чисельності та живлення сови вухатої (Asio otus) на території села Кустин 

Рівненського району Рівненської області (94 бали); 

2. Лихопавла Володимира Юрійовича, вихованця секції біологія 

комунального закладу освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр 

дітей та учнівської молоді», учня 9 класу Криворізького навчально-

виховного комплексу № 129 «Гімназія-ліцей академічного спрямування» 

Дніпропетровської області, з проектом: Крила: основні принципи 

організації утримання диких птахів у домашніх умовах з метою їх 

реабілітації (96 балів). 

В категорії «Екологічно безпечні технології та прикладна екологія»: 

1. Лаврищев Олексія Сергійовича, вихованця Донецького обласного 

еколого-натуралісатичного центру, учня 10 класу Краматорської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 25 з профільним навчанням 

Краматорської міської ради Донецької області, з проектом: Терикони – 

непотрібне сміття або цінний ресурс (94 бали). 

В категорії «Ресурси енергозбереження»: 

1. Грещенка Давида Сергійовича, вихованця гуртка «Людина і довкілля» 

Центру дитячої та юнацької творчості Лиманського району Одеської 

області при Крижанівському навчально-виховному комплексі, учня 9 

класу Крижанівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – ліцей – дошкільний навчальний заклад» Лиманської 

районної ради Одеської області, з проектом: Екофітнес: здорова нація – 

здорове довкілля! (98 балів). 

В категорії «Сільськогосподарське дослідництво та винахідництво»: 

1. Барабаша Олександра Віталійовича, вихованця гуртка «Людина і 

довкілля» Центру дитячої та юнацької творчості Лиманського району 

Одеської області, з проектом: Зелений будинок: smart теплиця – приклад 

розвитку органічного сільського господарства (96 балів). 

В категорії «Психологія»: 

1. Павлюк Адріану Андріївну, ученицю 9 класу Заболотцівського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Заболотцівської об’єднаної 

територіальної громади Бродівського району Львівської області. з 

проектом: Дослідження шкільного булінгу як важливої соціально-

психологічної проблеми (95 балів). 

В категорії «Медицина та охорона здоров’я»: 

1. Гуцула Івана Григоровича, учня 6 клас Середної загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів с. Іванівці Кельменецького району Чернівецької області, з 

проектом: Дослідження токсичного впливу продуктів харчування через 



біотестування Інфузорії-туфельки (Paramecium caudatum) та визначення 

альтернативи для школярського ланч-боксу (93 бали); 

2. Зінюк Стефанію Романівну, ученицю 9 класу спеціалізованої школи № 85 

м. Київ, з проектом: Спосіб диференціальної діагностики хронічної і 

гострої мієлоїдних лейкемій (99 балів); 

3. Хренову Ксенію Олексіївну, ученицю 9 класу гімназії № 109 ім. Тараса 

Шевченка м. Київ, з проектом: Спосіб диференціальної діагностики 

хронічної і гострої мієлоїдних лейкемій (99 балів). 

В категорії «Інженерні науки»: 

1. Біду Вікторію Олександрівну, вихованку гуртка «Юний технік» 

Полтавського обласного, еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді, ученицю 10 класу Пальчиківського навчально-виховного 

комплексу Полтавської районної ради Полтавської області, з проектом: 

Автономне освітлення у метрополітені (92 бали) 

В категорії «Комп’ютерні науки та штучний інтелект»: 

1. Лесик Олену, Дущука Дмитра, Дмитренко Яну, Чернюка Артура, Рутту 

Владислава, Христенка Олексія, Смоланку Віталія, Міланеця Тимура, 

Зайця Андрія, Зайця Романа, Калашник Валерію, Журавля Данила, 

Винявського Родиона, вихованців гуртка «Технічне конструювання та 

програмування» Центру технічної творчості та професійної орієнтації 

шкільної молоді Дарницького району м. Києва з проектом: Проект 

Комплексу природних систем з штучним інтелектом «КЕССИИ». 

В категорії «Фізика»: 

1. Іваницького Олексія Сергійовича, вихованця гуртка «Основи науково 

дослідницької діяльності» Житомирського міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, учня 9 класу Житомирської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 30 Житомирської області, з 

проектом: Зарядка з термоелементів своїми руками (93 бали). 

В категорії «Хімія»: 

1. Савенок Діану, ученицю 8 класу Новосілківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Києво-Святошинської районної державної адміністрації 

Київської області, з проектом: Порівняння зносостійкості титану 

звичайного та композиту Ті-ТіВ (93 бали). 

 

за ІІ місце: 

В категорії «Біологія»: 

1. Бекреньова Романа Андрійовича, вихованця гуртка «Жива планета» 

комунального закладу Сумської міської ради – Сумський міський центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, з проектом: 

Інсектицидна дія рослин на життєдіяльність молі платяної (85 балів); 

2. Бондар Марину Вадимівну, вихованку гуртка «Основи біології» 

Житомирської станції юних натуралістів, ученицю 9 класу 



Новогуйвинської гімназії Житомирського району Житомирської області з 

проектом: Розмноження кактусів роду Ехінопсис в умовах шкільного 

кабінету біології (82 бали); 

3. Іщенко Віталіну Вадимівну, вихованку гуртка «Екологи-краєзнавці» 

Києво-Святошинського районного центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді, ученицю 6 класу Новосілківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Києво-Святошинської районної 

державної адміністрації Київської області, з проектом: Дослідження 

антимікробної дії окремих грибів-макроміцетів та лишайників (82 бали); 

4. Лук’яненко Лілію Олександрівну, вихованку гуртка «Екологи-краєзнавці» 

Києво-Святошинського районного центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді, ученицю 8 класу Новосілківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Києво-Святошинської районної 

державної адміністрації Київської області, з проектом: Дослідження 

антимікробної дії окремих грибів-макроміцетів та лишайників (82 бали); 

5. Михальчук Владу Олександрівну, вихованку гуртка «Екологічне 

краєзнавство» Донецького обласного еколого-натуралістичного центру, 

ученицю 7 класу Піддубненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Великоновосілківської районної ради Донецької області, з проектом: 

Особливості утримання сича хатнього в умовах куточка живої природи 

(84 бали); 

6. Наурзбекова Богдана Алдабергеновича, вихованця еколого-

натуралістичного гуртка «Екос» Хорольського районного Центру дитячої 

та юнацької творчості Полтавської області, з проектом: Інтродукція 

рослин у парку села Староаврамівка (83 бали). 

В категорії «Екологічно безпечні технології та прикладна екологія»: 

1. Бородавку Нікіту Юрійовича, учня 7 класу комунальної установи 

«Пологівська гімназія «Основа» Пологівської районної ради Запорізької 

області, з проектом: Стан та темпи накопичення твердих побутових 

відходів м. Пологи Запорізької області (81 бал); 

2. Дмитрів Марту Богданівну, вихованку гуртка «Флористика» 

Позашкільного комунального навчального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості» відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради Тернопільської області, з проектом: Оцінка екологічного стану 

водойми за макрофітами (83 бали); 

3. Терлецьку Дарину Сергіївну, вихованку гуртка «Флористика» 

Позашкільного комунального навчального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості» відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради Тернопільської області, з проектом: Оцінка екологічного стану 

водойми за макрофітами (83 бали); 

4. Котис Софію Василівну, вихованку гуртка «Природа і ми», ученицю 9 

класу Городницької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Скалатської 



міської ради Підволочиського району Тернопільської області, з проектом: 

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

(89 балів); 

5. Ребенка Єгора Вікторовича, вихованця гуртка «Екологи-краєзнавці» 

Києво-Святошинського районного центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді, учня 6 класу Новосілківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Києво-Святошинської районної 

державної адміністрації Київської області, з проектом: Штучні гніздівлі 

для Крячка чорного (Chlidonias niger) (89 балів). 

В категорії «Ресурси енергозбереження»: 

1. Мартинчук Анастасію Володимирівну, вихованку гуртка «Основи 

науково-дослідницької діяльності» Житомирського міського центру 

науково технічної творчості учнівської молоді, ученицю 9 класу 

Житомирської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 20 Житомирської 

міської ради, з проектом: Початки кукурудзи як біопаливо для опалення 

будинків (88 балів); 

2. Терезу Юлію Володимирівну, вихованку гуртка «Юні агрохіміки» 

комунального закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді», ученицю 7-А класу 

Глодоської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новоукраїнської 

районної ради Кіровоградської області, з проектом: Друге життя паперу 

або переробка макулатури в брикети та блокноти з насінням, яке 

проростає (85 балів); 

3. Шатілова Максима Володимировича, вихованця Житомирський міський 

центр науково технічної творчості учнівської молоді, учня 8 класу 

Загальноосвітньої школи I-III ступенів № 30 Житомирської міської ради, з 

проектом: Багаторазове використання води на автомийці (89 балів). 

В категорії «Сільськогосподарське дослідництво та винахідництво»: 

1. Бекріса Константиноса-Юрія Панайотісовича, учня 10 класу Ліцею № 18 

Львівської міської ради, з проектом: Автоматичний полив рослин (85 

балів); 

2. Іванова Маркіяна Володимировича, учня 10 класу Ліцею № 18 Львівської 

міської ради, з проектом: Автоматичний полив рослин (85 балів); 

3. Жабинця Андрія Тарасовича, учня 10 класу Ліцею № 18 Львівської 

міської ради, з проектом: Автоматичний полив рослин(85 балів); 

4. Жугана Віталія Миколайовича, вихованця екологічного гуртка 

«Жайворонок» Петрівського центру дитячої та юнацької творчості, учня 8 

класу комунального закладу «Петрівське навчально-виховне об'єднання 

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Петрівської районної 

ради Кіровоградської області, з проектом: Вивчення впливу випалювання 

на якість ґрунту (84 бали); 



5. Карнаух Поліну Сергіївну, вихованку гуртка «Юний дослідник» 

комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук 

учнівської молоді», ученицю 9-А класу комунального закладу 

«Дніпрорудненська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «Світоч» 

Василівської районної ради Запорізької області, з проектом: Інжир як 

субтропічна культура. Особливості вирощування інжиру в Запорізькій 

області у відкритому ґрунті (85 балів). 

В категорії «Психологія»: 

1. Журбу Артема Андрійовича, вихованця наукової секції «Психологія» 

комунального закладу «Роменська міська Мала академія наук учнівської 

молоді», учня 8 класу Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 4 Роменської міської ради Сумської області, з проектом: Особливості 

прояву явища «булінгу» в учнівських колективах середньої ланки 

Роменської ЗОШ № 4 (85 балів); 

2. Кучержинську Юлію Сергіївну, ученицю 9 класу Тарутинського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –

ліцей – дошкільний навчальний заклад» Тарутинської районної ради 

Одеської області, з проектом: Виявлення рівня макіавеллізму у підлітків 

старшого шкільного віку та їх схильність до булінгу (87 балів). 

В категорії «Медицина та охорона здоров’я»: 

1. Гребенюк Катерину Сергіївну, вихованку гуртка «Еколабораторія» 

комунального позашкільного навчального закладу «Районна станція юних 

натуралістів» Покровської районної ради, ученицю 9 класу 

Новоекономічної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Покровської 

районної ради Донецької області, з проектом: Жувальна гумка – 

небезпечна насолода (87 балів); 

2. Робу Владиславу Ігорівну, ученицю 7-Б класу Старосільської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Саратського району Одеської 

області, з проектом: Шкільні хвороби: як уберегти дитину (81 бал). 

В категорії «Науки про Землю»: 

1. Пугач Валерію Русланівну, вихованку наукової секції «Географія» 

комунального закладу «Роменська міська Мала академія наук учнівської 

молоді» Роменської міської ради, ученицю 7 класу Роменської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Роменської міської ради 

Сумської області, з проектом: Перспективи використання ботанічної 

пам’ятки місцевого значення «Пивний ліс» (80 балів). 

В категорії «Інженерні науки»: 

1. Юрченка Тараса, учня 8 класу Новосілківської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Києво-Святошинської районної державної адміністрації 

Київської області, з проектом: Створення композиційних матеріалів для 

засобів індивідуального бронезахисту (83 бали); 



2. Кожемякіна Олексія, учня 9 класу Новосілківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Києво-Святошинської районної державної 

адміністрації Київської області, з проектом: Створення композиційних 

матеріалів для засобів індивідуального бронезахисту (83 бали); 

3. Шубіна Михайла Анатолійовича, вихованця гуртка «Основи науково-

дослідницької діяльності» Житомирського міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, учня 6 класу Житомирської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 35 Житомитської області, з 

проектом: Перспективи використання сонячної кухні в Житомирській 

області (82 бали). 

В категорії «Фізика»: 

1. Старуна Дмитра Валерійовича, вихованця наукової секції 

«Радіоелектроніка та приладобудування» комунального закладу 

«Роменська міська Мала академія наук учнівської молоді» Роменської 

міської ради, учня 8 класу Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 4 Роменської міської ради Сумської області, з проектом: Розробка 

приладу для налагодження антени радіопередавачів, які застосовують в 

спортивній радіопеленгації (85 балів). 

В категорії «Хімія»: 

1. Бєлкову Софію Романівну, ученицю 9 класу Навчально-виховного 

комплексу «Малинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Покровської районної ради Донецької 

області, з проектом: Хімічний склад ґрунту (84 бали); 

2. Орловского Артема Вікторовича, учня 7 класу комунальної установи 

«Пологівська гімназія «Основа» Пологівської районної ради Запорізької 

області з проектом: Миючі засоби своїми руками (80 балів). 

 

за ІІІ місце: 

В категорії «Біологія»: 

1. Гончаренка Максима Андрійовича, вихованця екологічного гуртка 

«Жайворонок» Петрівського районного Центру дитячої та юнацької 

творчості, учня 6 класу комунального закладу «Петрівське навчально-

виховне об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» 

Петрівської районної ради Кіровоградської області, з проектом: 

Біоіндикація фітотоксичності синтетичних миючих засобів (77 балів); 

2. Дзюбу Каріну Сергіївну, вихованку гуртка «Юні охоронці природи» 

комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів», 

ученицю 7 класу Озерянського закладу загальної середньої освіти Ι-ΙΙΙ 

ступенів Варвинської районної ради Чернігівської області, з проектом: 

Видовий склад ефемероїдів та інших весняних рослин урочищ села 

Озеряни і Варвинського району (71 бал); 



3. Козак Надію Володимирівну, вихованку комунального закладу Львівської 

обласної ради «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді», ученицю 7 класу Городоцького закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 4 Львівської області імені Т. 

Кулєби та А. Одухи, з проектом: Моніторинг популяції Грака (Corvus 

frugilegus) на території вулиці Авіаційної м. Городка (76 балів); 

4. Кокорєву Аліну Владиславівну, вихованку гуртка зоологів Центру 

позашкільної роботи м. Краматорськ, ученицю 7-В класу Краматорської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Краматорської міської ради 

Донецької області. з проектом: Аналіз процесу природного відновлення 

ареалу європейського крота на півночі Донецької області (71 бал); 

5. Кузнецову Мирославу Олегівну, вихованку Театру дітей та тварин 

Feldman Ecopark Регіонального ландшафтного парку Feldman Ecopark 

Харківської області, з проектом: Вивчення поведінки альпака (71 бал); 

6. Маслянчук Ілону Миколаївну, вихованку Екологічного центру 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді, ученицю 8 класу 

Загальноосвітньої школи № 13 Рівненської міської ради Рівненської 

області з проектом: Оцінка життєвого стану вікових дубів (Quercus robur 

L.) лісового заказника «Урочище «Павлівщина» (74 бали); 

7. Медвідь Марію Олегівну, вихованку гуртка «Екологічна стилістика» 

позашкільного комунального навчального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості» Бережанської міської ради Тернопільської області, з 

проектом: Особливості розведення та утримання нутрій в домашній міні 

фермі (73 бали); 

8. Морозову Варвару Вадимівну, вихованку гуртка зоологів Центру 

позашкільної роботи м. Краматорськ, ученицю 7-А класу Краматорської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Краматорської міської ради 

Донецької області з проектом: Еколого-фауністичний аналіз метеликів 

родини Бражники на території Регіонального ландшафтного парку 

«Краматорський» (74 бали); 

9. Різніченко Єлизавету Володимирівну, вихованку гуртка «Географ-

науковець» Охтирського міського центру позашкільної освіти – Мала 

академія наук учнівської молоді, ученицю 9 класу Охтирської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 Сумської області, з проектом: 

Характеристика рослин західного та східного схилів Доброславіської гори 

(72 бали); 

10. Тимощук Софію Анатоліївну, вихованку гуртка «Юні ботаніки» 

комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної 

ради, ученицю 8 класу Колоденського ліцею Корнинської сільської ради 

Рівненського району Рівненської області, з проектом: Інтродукція та 

акліматизація ірги круглолистої в умовах Північно-західного лісостепу 

України (78 балів); 



11. Уколову Ксенію Олександрівну, вихованку Театру дітей та тварин 

Feldman Ecopark Регіонального ландшафтного парку Feldman Ecopark 

Харківської області, з проектом: Вивчення здібностей поні до 

розпізнавання та ідентифікації тривимірних об’єктів (75 балів). 

В категорії «Екологічно безпечні технології та прикладна екологія»: 

1. Гетьманець Анастасію Денисівну, вихованку гуртка «Біологія людини» 

Житомирської районної станції юних натуралістів, ученицю 8 класу 

Новогуйвинської гімназії Житомирського району Житомирської області, з 

проектом: Біологічні особливості та поширення золотушника канадського 

(Solidago сanadensis L.) та борщівника Сосновського (Heracleum 

sosnowskyi Manden) в умовах селища Новогуйвинське (72 бали); 

2. Денисенко Діану Михайлівну, вихованку гуртка «Юні охоронці природи» 

комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів», 

ученицю 8 класу Озерянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Варвинської районної ради Чернігівської області, з проектом: 

Природно-заповідні об’єкти Озерянської територіальної громади (79 

балів); 

3. Лебедєву Анастасію Сергіївну, вихованку гуртка «Біологія людини» 

Житомирської станції юних натуралістів, ученицю 9 класу 

Новогуйвинської гімназії Житомирського району Житомирської області з 

проектом: Вплив та наслідки втручання жука-короїда на лісову 

екосистему Житомирщини (73 бали); 

4. Рощина Романа Андрійовича, вихованця гуртка «Екологічний центр» 

Рівненського міського Палацу дітей та молоді, учня 9 класу Рівненського 

природничо-математичного ліцею «Елітар», з проектом: Оцінка 

екологічного стану малої річки Устя Спасівська (Рівненська область) (76 

балів); 

5. Серпенінова Максима Валерійовича, вихованця гуртка «Юні охоронці 

природи» комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних 

натуралістів», учня 9 класу Озерянського закладу загальної середньої 

освіти Варвинської районної ради Чернігівської області, з проектом: 

Рослинність урочища «Цикля», екологічне становище (77 балів); 

6. Дущука Дмитра Орестовича, вихованця гуртка «Технічне конструювання 

та програмування» Центру технічної творчості та професійної орієнтації 

шкільної молоді Дарницького району м. Києва, з проектом: Стенд для 

промивки інжекторних форсунок (71 бал). 

В категорії «Ресурси енергозбереження»: 

1. Ангела Кліма Вікторовича, учня 9 класу Одеської загальноосвітньої 

школи № 15 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області, з 

проектом: Як отримати енергію з нічого? Можливо отримати прибуток з 

того, що лежить під ногами! (79 балів); 



2. Скорохода Богдана Григоровича, учня 9 класу Тарутинського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів – ліцей – 

дошкільний навчальний заклад» Одеської області, з проектом: Як 

отримати енергію з нічого? Можливо отримати прибуток з того, що 

лежить під ногами! (79 балів); 

3. Завацьку Аліну Вікторівну, вихованку гуртка «Основи біології» 

Житомирської районної станції юних натуралістів, ученицю 9 класу 

Новогуйвинської гімназії Житомирського району Житомирської області, з 

проектом: Енергозбереження в навчальному закладі та в сім’ї (75 балів). 

В категорії «Сільськогосподарське дослідництво та винахідництво»: 

1. Грещенко Софію Сергіївну, вихованку гуртка «Людина і довкілля» Центру 

дитячої та юнацької творчості Лиманського району, ученицю 7 класу 

Крижанівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів – ліцей – дошкільний навчальний заклад» Лиманської 

районної ради Одеської області, з проектом: Розвиток мобільного зв'язку 

проти життєдіяльності бджоли (74 бали); 

2. Жученко Ольгу Максимівну, ученицю 8 класу, вихованку гуртка «Юний 

біолог» Великобілозерської Загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 3 

Запорізької області, з проектом: Вплив стимулятора росту Вимпел-2 на 

продуктивність озимої пшениці сортів Одеська 267 і Антонівка (73 бали); 

3. Месевру Романа Петровича, учня 10 класу Липівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Талалаївської об’єднаної територіальної громади 

Чернігівської області, з проектом: Застосування магнітів для прискорення 

проростання та росту с/г рослин (70 балів); 

4. Степаненка Владислава Володимировича, вихованця гуртка «Юні 

агрохіміки» комунального закладу «Кіровоградський обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді», учня 8 класу 

Глодоської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новоукраїнської 

районної ради Кіровоградської області, з проектом: Ефективність 

позакореневого застосування регуляторів росту на посівах ріпаку озимого 

(75 балів); 

5. Терещук Ліану Олександрівну, вихованку гуртка «Основи біології» 

комунального позашкільного навчального закладу «Районна станція юних 

натуралістів» Покровської районної ради, ученицю 10 класу 

Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів Покровської 

районної ради Донецької області, з проектом: Спостереження за 

розвитком і поведінкою бджолиної сім’ї при різних погодних умовах (75 

балів). 

В категорії «Психологія»: 

1. Пащенко Катерину Максимівну, вихованку наукової секції «Психологія» 

комунального закладу «Роменська міська Мала академія наук учнівської 

молоді» Роменської міської ради, ученицю 8 класу Роменської 



загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Роменської міської ради 

Сумської області, з проектом: Покоління Z: пошук способів педагогічної 

взаємодії (73 бали); 

2. Хінєву Ганну Іванівну, ученицю 10 класу Городненської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Болградської районної ради Одеської області, з 

проектом: Екзаменаційний стрес у старшокласників (74 бали); 

3. Іванова Івана Леонідовича, учня 9 класу Вільненського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Тарутинської районної ради Одеської області, з 

проектом: Інтернет та соціальні мережі – розвага чи залежність? (72 

бали). 

В категорії «Медицина та охорона здоров’я»: 

1. Комар Ольгу Олегівну, вихованку гуртка «Юні агрохіміки» комунального 

закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді», ученицю 9-А класу Глодоської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новоукраїнської районної ради 

Кіровоградської області, з проектом: Вплив мобільного телефону на 

слуховий та вестибулярний аналізатори в учнів віком 14-15 років (77 

балів); 

2. Снігу Олександру Володимирівну, вихованку наукової секції «Медицина» 

комунального закладу «Роменська міська Мала академія наук учнівської 

молоді» Роменської міської ради, ученицю 9 класу Роменської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Роменської міської ради 

Сумської області, з проектом: Методи лікування та профілактика 

вродженого вивиху стегна 70 балів); 

3. Тихонову Валерію Вячеславівну, ученицю 8 клас Тарутинського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

дошкільний навчальний заклад» Тарутинської районної ради Одеської 

області, з проектом: Флюороз зубів (79 балів); 

4. Шурукіну Руслану Олегівну, вихованку гуртка «Оздоровча гімнастика» 

комунального закладу Сумської міської ради – Сумський міський центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, з проектом: 

Профілактика кисневого голодування організму методами дихальної 

гімнастики (72 бали). 

В категорії «Науки про Землю»: 

1. Дудченко Анастасію Вікторівну, вихованку наукової секції «Географія» 

комунального закладу «Роменська міська Мала академія наук учнівської 

молоді» Роменської міської ради, ученицю 9 класу Роменської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Роменської міської ради 

Сумської області, з проектом: Особливості використання геологічного 

заказника «Гора Золотуха» (73 бали); 



2. Сопітько Вікторію Володимирівну, вихованку гуртка «Географ-науковець» 

Охтирського міського центру позашкільної освіти – Мала академія наук 

учнівської молоді, ученицю 9 класу Охтирської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 11 Сумської області, з проектом: Характеристика 

рослинного покриву на схилах корінного берега Ворскли (70 балів); 

3. Тарануху Діану Олександрівну, вихованку гуртка «Географ-науковець» 

Охтирського міського центру позашкільної освіти – Мала академія наук 

учнівської молоді, ученицю 9 класу Охтирської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 3 Сумської області, з проектом: Найвищі повені ХХІ 

століття на р. Охтирка (71 бал); 

4. Явтушенка Максима Віталійовича, вихованця гуртка «Географ-науковець» 

Охтирського міського центру позашкільної освіти – Мала академія наук 

учнівської молоді, учня 9 класу Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 3 Сумської області, з проектом: Вплив антропогенних та 

природних чинників на формування ландшафтної структури долини річки 

Охтирка в нижній її течії (74 бали). 

В категорії «Інженерні науки»: 

1. Слепченка Михайла Андрійовича, вихованця гуртка «Основи науково 

дослідницької діяльності» Житомирського міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, учня 9 класу Житомирської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 30 Житомирської області, з 

проектом: Отримання енергії за допомогою лежачих поліцейських (78 

балів); 

2. Кіпчук Анну Миколаївну, вихованку Житомирського міського центру 

науково технічної творчості учнівської молоді, ученицю 9 класу 

Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 30 Житомирської 

області, з проектом: Отримання енергії від руху автомобіля (75 балів). 

В категорії «Фізика»: 

1. Ільченко Олену Дмитрівну, вихованку Житомирського міського центру 

науково технічної творчості учнівської молоді, ученицю 8 класу 

Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 30 Житомирської 

області, з проектом: Утеплення екологічно-чистого будинку (73 бали); 

2. Нагорного Івана Івановича, учня 9 класу, вихованця гуртка «Юний біолог» 

Великобілозерської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 3 

Великобілозерської сільської ради Великобілозерського району 

Запорізької області, з проектом: Дослідження передпосівного  

опромінювання насіння електромагнітним полем високочастотного 

діапазону (71 бал); 

3. Філя Максима В’ячеславовича, вихованця наукової секції «Фізика» 

комунального закладу «Роменська міська Мала академія наук учнівської 

молоді», учня 9 класу Роменської спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 ім. П.І. Калнишевського Роменської міської ради 



Сумської області, з проектом: Маглев в Україні: фантастика чи реальність 

(72 бали). 

В категорії «Хімія»: 

1. Кузьменка Олександра Станіславовича, вихованця секції «Хімія» 

відділення хімії та біології Дніпропетровського відділення Малої академії 

наук України, учня 9 класу Криворізького навчально-виховного комплексу 

№ 129 «Гімназія – ліцей академічного спрямування» Дніпропетровської 

області, з проектом: Створення оптимальних умов для вирощування 

кристалів купрум (ІІ) сульфату за допомогою реактора (75 балів); 

2. Перерву Володимира Віталійовича, учня 5 класу Криворізького 

навчально-виховного комплексу № 129 «Гімназія-ліцей академічного 

спрямування» Дніпропетровської області, з проектом: Індикативні 

властивості рослинних пігментів (77 балів). 

 

ІІ. Нагородити Дипломами фіналіста Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді учасників очного туру ІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проектів 

еколого-натуралістичного напряму (для вікової категорії від 12 до 15 років 

включно): 

В категорії «Біологія»: 

1. Линник Карину Сергіївну, вихованку гуртка «Географ-науковець» 

Охтирського міського центру позашкільної освіти – Мала академія наук 

учнівської молоді, ученицю 7 класу Охтирської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 8 Охтирської міської ради Сумської області, з проектом: 

Дослідження лишайників роду Cladonia у сосновому лісі північно-

західної, західної та південно-західної околиць міста Охтирка (69 балів); 

2. Рибалка Андрія Юрійовича, вихованця гуртка «Жива планета» 

комунального закладу Сумської міської ради – Сумський міський центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, учня 6-Г класу 

комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №10 

імені ГРС О. Бутка Сумської області, з проектом: Використання «готелю» 

для комах у біологічній боротьбі з шкідниками саду і городу (66 балів); 

3. Нестеренко Катерину, вихованку гуртка «Природа навколо нас» 

комунального закладу Сумської міської ради – Сумський міський центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, з проектом: 

Етологічні спостереження за Мавпою зеленою Chlorocebus pygerythrus в 

умовах неволі (69 балів). 

В категорії «Екологічно безпечні технології та прикладна екологія»: 

1. Божко Вікторію Євгенівну, вихованку наукової секції «Біологія» 

комунального закладу «Роменська міська Мала академія наук учнівської 

молоді», ученицю 7 класу Роменської спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 ім. П.І. Калнишевського Роменської міської ради 



Сумської області, з проектом: Збереження лісів шляхом використання 

альтернативних джерел виробництва паперу (69 балів); 

2. Мирного Дениса Валентиновича, вихованця гуртка «Юний еколог» 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді, учня 10 класу Пальчиківського навчально-виховного комплексу 

Полтавської районної ради Полтавської області, з проектом: Сміттєвий 

бак з автоматичним пресом (69 балів); 

3. Тужика Михайла Сергійовича, учня 8 класу, вихованця гуртка «Еколог» 

Великозліївської загальноосвітньої школи I-III ступенів Ріпкинського 

району Чернігівської області, з проектом: Антропогенні впливи на 

болотний масив Кораблище та їх екологічні наслідки (69 балів). 

В категорії «Психологія»: 

1. Гончара Івана Денисовича, вихованця гуртка «Пізнай себе» комунального 

позашкільного навчального закладу «Районна станція юних натуралістів» 

Покровської районної ради, учня 9 класу Гродівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Покровської районної ради Донецької області, з 

проектом: Вплив реклами на споживчу поведінку людей з різним типом 

темпераменту (67 балів); 

2. Гурко Христину Ігорівну, вихованку гуртка «Екологічна стилістика» 

позашкільного комунального навчального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості» Бережанської міської ради Тернопільської області, з 

проектом: Комплексна діагностика психології учнівського лідерства (68 

балів). 

В категорії «Медицина та охорона здоров’я»: 

1. Добридник Марію Василівну, ученицю 6 класу Квітневської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Дубенської районної ради 

Рівненської області, з проектом: Продуктивність молока (67 балів); 

2. Недайборщ Ірину Сергіївну, вихованку гуртка «Юні охоронці природи» 

Бердичівського Центру позашкільної освіти ім. О.Разумкова 

Житомирської області, з проектом: Дослідження мікрофлори повітря 

навчальних класів та шляхи його знезараження народними засобами (66 

балів); 

3. Щепіхіна Павла Миколайовича, вихованця гуртка «Людина і довкілля» 

Донецького обласного еколого-натуралістичного центру, учня 9 класу 

Піддубненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Великоновосілківської ради Донецької області, з проектом: Вплив 

шахтної атмосфери на психічне здоров’я шахтарів Донбасу (66 балів). 

 

ІІІ. Учасників очного етапу Всеукраїнського конкурсу 

винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного 

напряму (для вікової категорії від 12 до 15 років включно), які отримали 

найбільше голосів у номінації «Приз глядацьких симпатій», нагородити 



Грамотами Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді: 

В категорії «Екологічно безпечні технології та прикладна екологія»:  

1. Проект Сміттєвий бак з автоматичним пресом, Мирного Дениса 

Валентиновича, вихованця гуртка «Юний еколог» Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, учня 10 

класу Пальчиківського навчально-виховного комплексу Полтавської 

районної ради Полтавської області – 5 голосів. 

В категорії «Ресурси енергозбереження»:  

1. Проект Екофітнес: здорова нація – здорове довкілля!, Грещенка Давида 

Сергійовича, вихованця гуртка «Людина і довкілля» Центру дитячої та 

юнацької творчості Лиманського району Одеської області при 

Крижанівському навчально-виховному комплексі, учня 9 класу 

Крижанівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів – ліцей – дошкільний навчальний заклад» Лиманської 

районної ради Одеської області – 5 голосів. 

В категорії «Сільськогосподарське дослідництво та винахідництво»: 

1. Проект Застосування магнітів для прискорення проростання та росту с/г 

рослин Месеври Романа Петровича, учня 10 класу Липівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Талалаївської об’єднаної 

територіальної громади Чернігівської області – 5 голосів. 

В категорії «Інженерні науки»: 

1. Проект Отримання енергії за допомогою лежачих поліцейських, 

Слепченка Михайла Андрійовича, вихованця гуртка «Основи науково 

дослідницької діяльності» Житомирського міського центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, учня 9 класу Житомирської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 30 Житомирської області – 6 

голосів. 

В категорії «Комп’ютерні науки та штучний інтелект»: 

1. Командний проект Проект Комплексу природних систем з штучним 

інтелектом «КЕССИИ» вихованців гуртка «Технічне конструювання та 

програмування» Центру технічної творчості та професійної орієнтації 

шкільної молоді Дарницького району м. Києва – 11 голосів. 

В категорії «Науки про Землю» (географія, геологія): 

1. Проект Особливості використання геологічного заказника «Гора 

Золотуха», Дудченко Анастасії Вікторівни, вихованки наукової секції 

«Географія» комунального закладу «Роменська міська Мала академія наук 

учнівської молоді» Роменської міської ради, ученицю 9 класу Роменської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Роменської міської ради 

Сумської області – 7 голосів. 

В категорії «Медицина та охорона здоров’я»: 



1. Проект Дослідження токсичного впливу продуктів харчування через 

біотестування Інфузорії-туфельки (Paramecium caudatum) та визначення 

альтернативи для школярського ланч-боксу, Гуцула Івана Григоровича, 

учня 6 клас Середної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Іванівці 

Кельменецького району Чернівецької області – 8 голосів. 

В категорії «Психологія»: 

1. Проект Дослідження шкільного булінгу як важливої соціально-

психологічної проблеми, Павлюк Адріани Андріївни, учениці 9 класу 

Заболотцівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Заболотцівської об’єднаної територіальної громади Бродівського району 

Львівської області – 5 голосів. 

В категорії «Біологія»: 

1. Проект Крила: основні принципи організації утримання диких птахів у 

домашніх умовах з метою їх реабілітації, Лихопавла Володимира 

Юрійовича, вихованця секції біологія комунального закладу освіти 

«Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді», 

учня 9 класу Криворізького навчально-виховного комплексу № 129 

«Гімназія-ліцей академічного спрямування» Дніпропетровської області – 

4 голоси. 

В категорії «Фізика»: 

1. Проект Зарядка з термоелементів своїми руками, Іваницького Олексія 

Сергійовича, вихованця гуртка «Основи науково дослідницької 

діяльності» Житомирського міського центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді, учня 9 класу Житомирської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 30 Житомирської області – 4 голоси. 

В категорії «Хімія»: 

1. Проект Миючі засоби своїми руками, Орловского Артема Вікторовича, 

учня 7 класу комунальної установи «Пологівська гімназія «Основа» 

Пологівської районної ради Запорізької області – 4 голоси. 

 

ІV. Проект Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і 

раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного напряму (для 

вікової категорії від 12 до 15 років включно), який отримав найбільше 

схвальних голосів у номінації «Приз юніорського журі», а автори проекту 

стали абсолютними переможцями в цій номінації, нагородити Кубком від 

Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної 

власності», заохочувальними подарунками від Українського альянсу по 

боротьбі з підробками та піратством і Грамотами Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді: 

Командний проект Проект Комплексу природних систем з штучним 

інтелектом «КЕССИИ» представлений в категорії «Комп’ютерні науки та 

штучний інтелект». Автори: вихованці гуртка «Технічне конструювання та 



програмування» Центру технічної творчості та професійної орієнтації шкільної 

молоді Дарницького району м. Києва – 11 голосів. 

 

V. Надати подяки Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Міністерства освіти і науки України членам журі за 

особисту участь в організації та проведенні очного етапу Всеукраїнського 

конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-

натуралістичного напряму (для вікової категорії від 12 до 15 років 

включно): 

1. Адамчук-Чалій Надії Іванівні, докторанту Інституту мікробіології та 

вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України. 

2. Базаєвій Алевтині Василівні, доценту кафедри аквакультури НУБіП 

України, кандидату сільськогосподарських наук; 

3. Бойко Аліні Геннадіївні, співробітнику водно-інформаційного центру, 

участнику проекту Аквашкола ГО "Екологічні ініціативи". 

4. Комендантову Володимиру Федоровичу, завідувачу відділом ІКТ НЕНЦ, 

представнику Оргкомітету; 

5. Мазуру Петру Олександровичу, завідувачу наукової лабораторії 

садівництва Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді МОН України. 

6. Назаренку Володимиру Івановичу, провідному науковому співробітнику 

Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, академіку 

Української академії наук, професору Державної екологічної академії 

післядипломної освіти та управління Мінприроди України, доктору 

біологічних наук. 

7. Пахаренко Маргариті Вікторівні, аспіранту кафедри лабораторної 

діагностики біологічних систем природничого факультету НУ «Києво-

Могилянська академія», призеру конкурсних змагань. 

8. Перваку Ігорю Леонідовичу, доценту кафедри оперативної хірургії 

Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, кандидату 

медичних наук; 

9. Пінчуку Миколі Олександровичу, завідувачу аграрним напрямом 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 

10. Тертичній Ользі Василівні, старшому науковому співробітнику 

лабораторії моніторингу агробіоресурсів Інституту агроекології і 

природокористування НААН, доктору біологічних наук; 

11. Трохимчук Анні Іванівні, старшому науковому співробітник Інституту 

садівництва НААН України, кандидату сільськогосподарських наук; 

12. Федорій Катерині, віце-президенту Громадської організації «Громадські 

ініціативи охорони здоров'я «Здорове людство»; 

13. Якименко Ладі Панасівні, головному спеціалісту управління 

міжнародного співробітництва Держпродспоживслужби України; 



 

VІ. Надати подяки Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Міністерства освіти і науки України науковим та 

педагогічним керівникам за сприяння та забезпечення успішного науково-

педагогічного супроводу учнівських та студентських авторських розробок у 

Всеукраїнському конкурсі винахідницьких і раціоналізаторських проектів 

еколого-натуралістичного напряму (для вікової категорії від 12 до 15 років 

включно) та Всеукраїнському конкурсі «Юний дослідник»: 

1. Бартошу Євгенію Миколайовичу, керівнику наукової секції «Географія» 

комунального закладу «Роменська міська Мала академія наук учнівської 

молоді» Роменської міської ради Сумської області; 

2. Бердніковій Оксані Ігорівні, вчителю географії Крижанівського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

ліцей – дошкільний навчальний заклад» Лиманської районної ради 

Одеської області; 

3. Білоконю Максиму Васильовичу, вчителю фізики Пальчиківського 

навчально-виховного комплексу Полтавської районної ради Полтавської 

області; 

4. Білько Надії Михайлівні, завідувачу кафедри лабораторної діагностики 

біологічних систем, керівнику Центру молекулярних і клітинних 

досліджень, професору кафедри біології НУ «Києво-Могилянська 

академія», доктору медичних наук; 

5. Назаренку Володимиру Івановичу, провідному науковому співробітнику 

Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, академіку 

Української академії наук, професору Державної екологічної академії 

післядипломної освіти та управління Мінприроди України, доктору 

біологічних наук; 

6. Бобровській Валентині Анатоліївні, керівнику гуртка комунального 

закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради; 

7. Бондар Олені Василівні, методисту, керівнику гуртка комунального 

закладу Сумської міської ради – Сумський міський центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді; 

8. Бугор Валентині Василівні, вчителю хімії Тарутинського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний 

навчальний заклад» Тарутинської районної ради Одеської області; 

9. Ганзенко Надії Василівні, керівнику еколого-натуралістичного гуртка 

«Екос» Хорольського районного Центру дитячої та юнацької творчості, 

учителю біології та хімії Староаврамівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Хорольської районної ради Полтавської області; 

10. Гаражиній Олені Семенівні, керівнику театру дітей та тварин 

Регіонального ландшафтного парку Feldman Ecopark Харківської області; 



11. Гаражиній Анні Валеріївні, керівнику гуртків театру дітей та тварин 

Регіонального ландшафтного парку Feldman Ecopark Харківської області 

12. Гнибіді Анні Сергіївні, завідувачу організаційно-масовим відділом 

Донецького обласного еколого-натуралістичного центру; 

13. Гнибіді Олені Анатоліївні, методисту Донецького обласного еколого-

натуралістичного центру; 

14. Гнибіді Сергію Анатолійовичу, керівнику гуртків Донецького обласного 

еколого-натуралістичного центру; 

15. Гончаренко Анастасії Володимирівні, керівнику гуртка комунального 

закладу Сумської міської ради – Сумський міський центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді; 

16. Гребенюк Вікторії Сергіївні, вчителю хімії та біології навчально-

виховного комплексу «Малинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Покровської районної ради Донецької 

області; 

17. Гуцул Тетяні Степанівні, вчителю середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів с. Іванівці Кельменецького району Чернівецької області; 

18. Білик Олені Анатоліївні, к.т.н., доцент Національного університету 

харчових технологій; 

19. Дадіані Ірині Володимирівні, вчителю фізики комунальної установи 

«Пологівська гімназія «Основа» Пологівської районної ради Запорізької 

області; 

20. Дебеляк Наталії Василівні вчителю біології Ліцею №18 Львівської міської 

ради; 

21. Суряк Оксані Андріївні вчитель хімії Ліцею №18 Львівської міської ради; 

22. Димашевській Христині Богданівні, керівнику гуртків позашкільного 

комунального навчального закладу «Центр дитячої та юнацької 

творчості» Бережанської міської ради Тернопільської області; 

23. Журавель Ользі Павлівні, вчителю біології та хімії Городницької 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Скалатської міської ради 

Підволочиського району Тернопільської області; 

24. Касьяновій Світлані Вячеславівні, керівнику гуртка комунального 

позашкільного навчального закладу «Районна станція юних натуралістів» 

Покровської районної ради, практичному психологу Гродівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Покровської районної ради 

Донецької області; 

25. Костенко Наталії Іванівні, вчителю вищої категорії комунального закладу 

«Дніпрорудненська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «Світоч» 

Василівської районної ради Запорізької області; 

26. Ксенжук Олені Іванівні, керівнику гуртка зоологів Центру позашкільної 

роботи м. Краматорська Донецької області; 



27. Куроченко Ірині Іванівні, керівнику Екологічного центру Рівненського 

міського Палацу дітей та молоді Рівненської області; 

28. Лесику Дмитру Леонідовичу, керівнику гуртків Центр технічної творчості 

та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району м. Києва; 

29. Литвин Оксані Іванівні, керівнику наукової секції «Медицина» 

комунального закладу «Роменська міська Мала академія наук учнівської 

молоді» Роменської міської ради Сумської області; 

30. Литвиненко Олені Вікторівні, керівнику наукової секції «Фізика» 

комунального закладу «Роменська міська Мала академія наук учнівської 

молоді» Роменської міської ради Сумської області; 

31. Лихопавло Наталії Юріївні, вчителю хімії Криворізького навчально-

виховного комплексу № 129 «Гімназія–ліцей академічного спрямування» 

Дніпропетровської області; 

32. Ліннік Ірині Сергіївні, керівнику гуртків позашкільного комунального 

навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» відділу 

освіти, молоді і спорту Бережанської міської ради Тернопільської області; 

33. Маловічку Віктору Олексійовичу вчителю біології Великобілозерської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 3 Запорізької області; 

34. Мохонько Анжелі Анатоліївні, вчителю хімії та біології Глодоської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новоукраїнської районної ради 

Кіровоградської області; 

35. Недельчевій Наталії Миколаївні, психологу Городненської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Болградської районної ради 

Одеської області; 

36. Рабаджи Марії Георгіївні, вчителю географії Городненської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Болградської районної ради 

Одеської області; 

37. Панченко Наталії Сергіївні, вчителю біології Городоцького закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 4 Львівської області імені Т. 

Кулєби та А. Одухи; 

38. Попрузі Володимиру Михайловичу, вчителю Ріпкинської гімназії імені 

Софії Русової Ріпкинської районної ради Чернігівської області; 

39. Романовській Валентині Іванівні, вчителю Квітневської загальноосвітьої 

школи І-ІІІ ступенів Дубенської районної ради Рівненської області; 

40. Руленко Леніні Віталіївні, вчителю фізики Липівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Талалаївської селищної ради Талалаївського району 

Чернігівської область; 

41. Салтановій Марії Володимирівні, учителю хімії та основ здоров'я 

Новоекономічної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Покровської 

районної ради Донецької області; 



42. Самілик Тетяні Василівні, керівнику наукової секції «Психологія» 

комунального закладу «Роменська міська Мала академія наук учнівської 

молоді» Роменської міської ради Сумської області; 

43. Скіценко Тетяні Федорівні, вчителю географії Одеської загальноосвітньої 

школи №15 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області; 

44. Соболь Тетяні Георгіївні, керівнику гуртка Бердичівського Центру 

позашкільної освіти ім. О.Разумкова Житомирської області; 

45. Соловей Світлані Іванівні, керівнику гуртка комунального закладу 

Сумської міської ради – Сумський міський центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді; 

46. Тимченко Наталії Петрівні, керівнику екологічного гуртка «Жайворонок» 

Петрівського центру дитячої та юнацької творчості Кіровоградської 

області; 

47. Фесенко Світлані Петрівні, вчителю екології Кустинського ліцею 

Олександрійської сільської ради Рівненського району Рівненської області; 

48. Фоміній Олені Леонідівні, вчителю хімії вищої категорії Новосілківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Києво-Святошинської районної 

державної адміністрації Київської області; 

49. Кислій Галині Павлівні, доценту кафедри Високотемпературних 

матеріалів та порошкової металургії НТУУ «КПІ імені Ігоря 

Сікорського»; 

50. Солодкому Євгену Васильовичу, старшому науковому співробітнику 

кафедри Високотемпературних матеріалів та порошкової металургії 

Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; 

51. Хомиженко Оксані Василівні, психологу Тарутинського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –ліцей – 

дошкільний навчальний заклад» Тарутинської районної ради Одеської 

області; 

52. Хорошун Вірі Валентинівні, керівнику гуртка-методисту Охтирського 

міського центру позашкільної освіти – Мала академія наук учнівської 

молоді Сумської області; 

53. Худогову Геннадію Івановичу, керівнику наукової секції 

«Радіоелектроніка та приладобудування» комунального закладу 

«Роменська міська Мала академія наук учнівської молоді» Роменської 

міської ради Сумської області; 

54. Цімарно Марії Петрівні, вчителю хімії Заболотцівського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Заболотцівської об’єднаної територіальної 

громади Бродівського району Львівської області; 

55. Чайці Наталії Василівні, вчителю біології і хімії Пальчиківського 

навчально-виховного комплексу Полтавської районної ради Полтавської 

області; 



56. Шевченку Станіславу В'ячеславовичу, керівнику наукової секції 

«Біологія» комунального закладу «Роменська міська Мала академія наук 

учнівської молоді» Роменської міської ради Сумської області; 

57. Шубіну Анатолію Григоровичу керівнику гуртка Житомирського міського 

центру науково-технічної творчості, вчителю фізики загальноосвітньої 

школи № 30 міста Житомира; 

58. Щепіхіній Ірині Геннадіївні, керівнику гуртків Донецького обласного 

еколого-натуралістичного центру; 

59. Щербині Валентині Миколаївні, вчителю хімії і біології Озерянського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Варвинської районної 

ради Чернігівської області; 

60. Янчуку Ігорю Сергійовичу, вчителю біології Криворізького навчально-

виховного комплексу № 129 «Гімназія – ліцей академічного спрямування» 

Дніпропетровської області; 

61. Яровій-Боровик Марії Яківні, вчителю біології Новогуйвинської гімназії 

Житомирського району Житомирської області; 

62. Михайлиці Ірині Павлівні, завідувачу організаційно-масового відділу 

Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді; 

63. Робу Наталі Лаврентіївні, вчителю початкових класів Старосільської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Саратського району Одеської 

області; 

64. Шульзі Юлії Геннадіївні, методисту комунального закладу «Роменська 

міська МАН учнівської молоді» Роменської міської ради Сумської області; 

65. Гудзь Яні Романівні, культорганізатору Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 

66. Кузьменко Вікторії Дмитрівні, методисту комунального закладу 

«Чернігівська обласна станція юних натуралістів»; 

67. Георгієву Олександру Георгійовичу, вчителю інформатики Городненської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Болградської районної ради 

Одеської області; 

68. Макарик Олександрі Євгенівні, вчителю фізики Житомирської 

спеціалізованої школи № 20; 

69. Шубович Лілії Анатоліївні, методисту комунального закладу 

позашкільної освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр» 

Житомирської обласної ради; 

70. Дячук Ользі Сергіївні, практичному психологу комунального закладу 

«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради; 

71. Закутаєвій Ніні Олександрівні, методисту Кіровоградського обласного 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; 



72. Борсук Нонні Сергіївні, керівнику гуртків Запорізького обласного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Запорізької обласної 

ради. 
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