
Міністерство освіти і науки України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

НАКАЗ 
м. Київ

«23» травня 2019 р.       № 53 

 

Про підсумки фінального етапу 

ХІV Всеукраїнського конкурсу  

дослідницько-експериментальних  

робіт з природознавства  

«Юний дослідник» 

 

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 

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

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

основними напрямами позашкільної освіти)» та від 14.05.2012 р. № 571 «Про 

затвердження Положення про XIV Всеукраїнський конкурс дослідницько-

експериментальних робіт з природознавства «Юний дослідник», 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23.10.2012 р. № 1766/22078, 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 21-23 травня 

2019 року у м. Києві провів XIV Всеукраїнський конкурс дослідницько-

експериментальних робіт з природознавства «Юний дослідник». 

Конкурс проводиться щорічно з метою виявлення та підтримки учнів 

закладів загальної середньої та позашкільної освіти, дітей, які мають здібності 

до науково-дослідницької діяльності в галузі природознавства; формування 

пізнавальних інтересів до природоохоронної діяльності; створення умов для 

творчої самореалізації. 

У конкурсі взяли участь вихованці еколого-натуралістичних центрів, 

станцій юних натуралістів, Будинків дитячої та юнацької творчості, навчально-

виховних комплексів, закладів загальної середньої освіти із 24 регіонів 

України: Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, 

Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, 

Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, 

Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, 

Чернівецької, Чернігівської областей та м. Києва.  

На підставі висновків журі конкурсу 

 

НАКАЗУЮ: 

 

І. Нагородити дипломами Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за І місце у 



XIV Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних робіт з 

природознавства «Юний дослідник» 2019: 

 

Секція: «Я і природа» (1) 

1. Конончук Вікторію, ученицю 5 класу Опорного загальноосвітнього 

навчального закладу «Жукинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів», 

вихованку Вишгородського районного Центру Художньої творчості дітей, 

юнацтва та молоді «Дивосвіт» Вишгородського району Київської області, 

з роботою: «Дослідження негативного впливу відпрацьованих батарейок 

на живі організми». 

 

Секція: «Я і природа» (2) 

1. Окорокову Ольгу, ученицю 4-А класу загальноосвітньої школи № 8 

Чернівецької міської ради Чернівецької області, з роботою: «Дослідження 

рівня забрудненості грунту». 

2. Савчук Богдана, учня 5 класу Квітневькової загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Рівненської області, з роботою: «Річка Устя – наше буття. 

Джерело душі та колиска життя». 

 

Секція: «Народознавство та краєзнавство» (1) 

1. Матвійчук Софію, ученицю 4-Б класу Шепетівського навчально-

виховного комплексу № 3 у складі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

ім. Н. Рибака та ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою» 

Хмельницької області, з роботою: «Використання рослин у народній кухні 

Шепетівщини». 

 

Секція: «Народознавство та краєзнавство» (2) 

1. Прибіловича Олеся, учня 5 класу Філії навчально-виховного комплексу 

(Дошкільний навчальний заклад-заклад середньої освіти І-ІІ ступенів)  

с. Русави опорного навчального закладу «Навчально-виховний комплекс: 

заклад загальної освіти І ступеня – гімназія Ямпільського району» 

Вінницької області, з роботою: «Весільний коровай с. Русави». Чупрун». 

 

Секція: «Рослини навколо нас» (1) 

1. Васильєву Анастасію, вихованку еколого-натуралістичного гуртка «Друзі 

природи» Василівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Снігурівської районної ради Миколаївської області, з роботою: «Оставник 

одеський Gymnospermium odessanum (DC.) – релікт та ендемік типчаково-

ковилового степу Снігурівщини». 

2. Чернишова Максима, вихованця еколого-натуралістичного гуртка «Друзі 

природи» Василівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Снігурівської районної ради Миколаївської області, з роботою: «Оставник 



одеський Gymnospermium odessanum (DC.) – релікт та ендемік типчаково-

ковилового степу Снігурівщини». 

 

Секція: «Рослини навколо нас» (2) 

1. Муху Поліну, ученицю 4 класу Комунального закладу «Вишнівський 

навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Татарбунарського району Одеської 

області, з роботою: «Вирощування зелені зимою в кімнатних умовах». 

2. Солованюк Світлану, ученицю 6-Б класу Херсонської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 12 з поглибленим вивченням французької мови 

Херсонської області, з роботою: «Зелені класи – запорука здоров’я: вплив 

фітоцинових властивостей кімнатних рослин на здоров’я учнів». 

 

Секція: «Тваринний світ» (1) 

1. Дячишина Євгенія, учня 6 класу Комунального закладу «Горянівський 

навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Дніпровської районної ради, вихованця 

гуртка «Юні друзі природи» Комунального позашкільного навчального 

закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 

Дніпровської районної ради Дніпропетровської області, з роботою: 

«Дослідження місць гніздування та кормових територій білого лелеки в 

умовах регіону». 

2. Касянчук Тетяну, ученицю 4-А класу Шепетівського навчально-виховного 

комплексу № 1 у складі «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей ім. 

Героя України М. Дзявульського» Хмельницької області, з роботою: 

«Комахи – шкідники сільськогосподарських культур». 

 

Секція: «Тваринний світ» (2) 

1. Радчука Назарія, учня 6 класу Сарненської гімназії Рівненської області, з 

роботою: «Особливості успішної інкубації перепелиних яєць в домашніх 

умовах». 

2. Семків Вероніку, ученицю 4-Б класу Городоцької загальноосвітньої школи 

№ 3 І-ІІІ ступенів ім. І. Бльока Львівської області, з роботою: 

«Колорадський жук – небезпечний картопляний шкідник». 

 

Секція: «Охорона здоров’я» (1) 

1. Дмитришину Поліну, вихованку гуртка «Таємниці природи» Вінницької 

обласної станції юних натуралістів, з роботою: «Ефективність різних 

засобів особистої гігієни для видалення тимчасової (потенційно 

небезпечної) мікрофлори шкіри рук». 

2. Коняшкіну Вероніку, ученицю 5-А класу Енергодарської багатопрофільної 

гімназії «Гармонія» Енергодарської міської ради Запорізької області, з 

роботою: «Вплив цукрозамінників на плодову мушку». 



 

Секція: «Охорона здоров’я» (2) 

1. Свідерко Іллю, учня 5 класу Павлівського навчально-виховного комплексу 

Снігурівського району Миколаївської області, з роботою: «Гарант 

чистоти, альпійська свіжість. Наскільки це якісно і безпечно…» 

 

ІІ. Нагородити дипломами Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за ІІ місце у 

XIV Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних робіт з 

природознавства «Юний дослідник» 2019: 

Секція: «Я і природа» (1) 

1. Атамаса Валентина, учня 5-В класу Комунального закладу «Долинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Долинської районної ради» 

Кіровоградської області, з роботою: «Рекреаційний потенціал природи 

Шацького національного природного парку».  

2. Дашкевич Анастасію, ученицю 4 класу Рукшинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Хотинського району Чернівецької області, з роботою: 

«Дослідження геоспадщини НПП «Хотинський» та проектування 

маршруту «Геологічна стежина» (в межах Рукшинської ОТГ)». 

3. Кирилюка Володимира, учня 6-Б класу Клішковецької гімназії 

Хотинського району, члена наукового товариства «Ерудит» Чернівецької 

області, з роботою: «Перспективи використання пластикових відходів 

села Клішківці для ремонту місцевих доріг». 

 

Секція: «Я і природа» (2) 

1. Пахомову Софію, вихованку гуртка «Яскраві барви здоров’я» 

Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та 

юнацтва Київщини», ученицю 5-В класу Білоцерківської спеціалізованої 

природничо-математичної школи І-ІІІ ступенів № 16 ім. М. Кириленка 

Київської області, з роботою: «Аналіз побутових відходів та способи їх 

зменшення». 

2. Реву Ангеліну, ученицю 4 класу, вихованку гуртка «Птахи рідного краю» 

Глухівського міського центру позашкільної освіти Глухівської міської 

ради Сумської області, з роботою: «Дослідження впливу різних напоїв на 

живі організми». 

3. Фесенко Валерію, ученицю 5 класу Христинівської спеціалізованої школи 

І-ІІІ ступенів № 1 ім. О.Є. Корнійчука Христинівської районної ради 

Черкаської області, з роботою: «Біологічні та деякі екологічні особливості 

омели білої на території м. Христинівски Черкаської області». 

4. Ярему Івана, учня 4-В класу Шепетівського навчально-виховного 

комплексу № 3 у складі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. 

Н. Рибака та ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою» 



Хмельницької області, з роботою: «Вирощення кристалів у домашніх 

умовах». 

 

Секція «Народознавство та краєзнавство» (1) 

1. Бабуха Дениса, учня 5 класу Опорного закладу «Вікнянський заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Заставнівського району 

Чернівецької області, з роботою: «Історія та топоніми рідного краю». 

2. Галушко Ірину, ученицю 5 класу Сарненської гімназії Рівненської області, 

з роботою: «Природа очима душі поета – пісняра Петра Мацкова». 

 

Секція «Народознавство та краєзнавство» (2) 

1. Приходько Єву, ученицю 5 класу Великокаратульської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Переяслав-Хмельницького району Київської області, 

з роботою: «Мистецтво соломоплетіння в народних традиціях і звичаях 

українців». 

2. Солдатенко Діану, ученицю 4-А класу Вільногірської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 Вільногірської міської ради Дніпропетровської 

області, з роботою: «Колискова пісня». 

3. Требко Юрія, учня 5-А класу Чернівецької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 1 Чернівецької області, з роботою: «Застосування рослин 

у національній кухні свого регіону». 

 

Секція: «Рослини навколо нас» (1) 

1. Глущик Анну, ученицю 6 класу навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад  

с. Городок» - філії опорного закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

с. Прилісне» Волинської області, з роботою: «Вирощування екзотичної 

пасифлори насіннєвим способом». 

2. Колібабу Дмитра, учня 6 класу Досліднянського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний навчальний 

заклад» І-ІІІ ступенів Осівської ОТГ Чернігівської області, з роботою: 

«Реагування венериної мухоловки на подразники неживої природи». 

 

Секція: «Рослини навколо нас» (2) 

1. Науер Маргариту, вихованку гуртка «Таємниці природи» Вінницької 

обласної станції юних натуралістів, з роботою: «Вплив строків посіву 

квасолі сорту Ластівка на її врожайність». 

2. Пилипенко Ольгу, ученицю 4-А класу Драбівського навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. С.В. Васильченка» 

Драбівської районної ради Черкаської області, з роботою: «Сучасні 

технології вирощування огірків». 

 

Секція: «Тваринний світ» (1) 



1. Боженко Марію, ученицю 4 класу Піддубненської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Великоновосілківської районної ради, вихованку 

Донецького обласного еколого-натуралістичного центру. з роботою: 

«Реабілітація пташеняти сича хатнього в домашніх умовах». 

2. Бузаджи Ольгу, ученицю 3-Г класу Регіонального ландшафтного парку 

«Фельдман Екопарк», Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 

17 Харківської міської ради Харківської області, з роботою: «Дослідження 

впливу зміни корму та щільності утримання на життєздатність Сатурнії 

грушевої». 

3. Вірченко Тімура, учня 3-А класу Національної Української Академії 

Харківської області, з роботою: «Дослідження шкідників оранжерейних 

рослин як місця де можуть існувати рідкісні види комах». 

 

Секція: «Тваринний світ» (2) 

1. Музичка Івана, учня 5 класу Городенківської гімназії ім. Антона 

Крушельницького Івано-Франківської області, з роботою: «Особливості 

екології луня польового на території Північного Покуття». 

2. Подлєгаєва Марка, учня 5 класу Костянтинівської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Сарненської районної ради Рівненської області, з 

роботою: «Дослідження та порівняльний аналіз життєдіяльності рудих 

лісових мурах в природних умовах та у формікації». 

3. Стефанко Аліну, ученицю 5 класу Білоусівського навчально-виховного 

комплексу Сокирянського району Чернівецької області, з роботою: 

«Вплив мінерального живлення та вітамінів на ріст і розвиток самок-

індичок породи бронзові широкогруді». 

 

Секція: «Охорона здоров’я» (1) 

1. Гафенко Івана, учня 3 класу Філії закладу середньої освіти І-ІІ ступенів 

с. Цекинівки опорного навчального закладу «Заклад загальної середньої 

освіти с. Велика Кісниця Ямпільського району» Вінницької області, з 

роботою: «Мій портфель – друг чи ворог?». 

2. Єньшину Марію, ученицю 5 класу Христинівської спеціалізованої школи 

І-ІІІ ступенів № 1 ім. О.Є. Корнійчука Христинівської районної ради 

Черкаської області, з роботою: «Вплив засобів побутової хімії на 

проростки вівса посівного як спосіб діагностування їх дії на організм 

людини». 

 

Секція: «Охорона здоров’я» (2) 

1. Пахолок Вікторію, ученицю 5-Б класу Переяслав-Хмельницької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Київської області, з роботою: 

«Експертиза молока у домашніх умовах як засіб збереження здоров’я». 



2. Пашко Аполлінарію, ученицю 5-В класу Вараської гімназії Вараської 

міської ради Рівненської області, з роботою: «Особливий театр: 

театралізована діяльність як засіб соціалізації дітей з інвалідністю». 

 

ІІІ. Нагородити дипломами Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за ІІІ місце у 

XIV Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних робіт з 

природознавства «Юний дослідник» 2019: 

Секція: «Я і природа» (1) 

1. Гудан Ванессу, ученицю 6 класу Драницької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Новоселицького району Чернівецької області, з роботою: 

«Визначення якості питної води за допомогою рослинних об’єктів». 

2. Капустянчик Маргариту, ученицю 4-Б класу опорного навчального 

закладу – Путрівського навчально-виховного комплексу «Гімназія – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Київської області, з роботою: «Конденсація як альтернативний спосіб 

видобутку прісної води». 

3. Мельник Анастасію, ученицю 6 класу Спеціалізованої загальноосвітньої 

школи № 3 імені В.О. Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради з 

поглибленим вивченням предметів суспільно-гуманітарного циклу 

Полтавської області, з роботою: «Біоіндикація рівня забрудненості 

повітря у місті Горішні Плавні за станом хвої сосни звичайної». 

 

Секція: «Я і природа» (2) 

1. Ольховенко Максима, учня 5-А класу Криворізької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 21 Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області, з роботою: «Вплив мікрохвиль на живі організми». 

 

Секція: «Народознавство та краєзнавство» (1) 

1. Бойко Олену, ученицю 6 класу Кривенської загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів, вихованку Козівського дитячого парку «Лісова пісня» 

Тернопільської області, з роботою: «Розкидані долею по всьому світу». 

2. Гурського Назара, учня 6 класу Кривенської загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів, вихованця Козівського дитячого парку «Лісова пісня» 

Тернопільської області, з роботою: «Розкидані долею по всьому світу». 

3. Ісак Марину, ученицю 5-Б класу Переяслав-Хмельницької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Київської області, з роботою: 

«Хатинка знахарки – місце лікування наших предків». 

4. Мірякову Дар’ю, ученицю 6 класу Комунального закладу Тузлівського 

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

ліцей» Одеської області, з роботою: «Герб села Тузли як символ 

природних багатств рідного краю». 

 



Секція: «Народознавство та краєзнавство» (2) 

1. Мунтяна Олександра, учня 5 класу Старосільської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Саратського району Одеської області, з роботою: 

«Селянський хліб на винних дріжджах за бабусиним рецептом». 

2. П’ятківську Діану, вихованку гуртка «Лідер-клуб» Васильківського 

районного Центру дитячої та юнацької творчості Київської області, з 

роботою: «Відродження, збереження та використання козацьких ігор та 

розваг на Київщині». 

3. Поліщука Максима, учня 4 класу Мирненської загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів Підгаєцького району Тернопільської області, з роботою: 

«Рослини в національній кухні рідного краю». 

4. Чорного Івана, учня 5 класу Доброводівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Збаразького району Тернопільської області, з роботою: 

«Рослинні орнаменти в українському іконописі». 

 

Секція: «Рослини навколо нас» (1) 

1. Бортнік Софію, ученицю 5-А класу Томашгородського навчально-

виховного комплексу «Школа І-ІІІ ступенів - ліцей» Рівненської області, з 

роботою: «Особливості вирощування Авокадо Гвен в домашніх умовах». 

2. Косюк Яну, ученицю 4-Б класу Шепетівського навчально-виховного 

комплексу № 3 у складі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. 

Н. Рибака та ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою» 

Хмельницької області, з роботою: «Підсніжник – квітка надії». 

3. Кузьміна Святослава, вихованця гуртка «Юні овочівники» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Станція юних натуралістів 

Покровського району» Криворізької міської ради, учня 5 класу 

Комунального закладу «Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 21 Криворізької міської ради» Дніпропетровської області, з роботою: 

«Вирощування розсади томатів різними способами в домашніх умовах». 

4. Яременко Єгора, учня 5-Г класу Комунального закладу Сумської міської 

ради – Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді, з роботою: «Живцювання Бугенвіллеї оголеної 

(Bougainvillea glabra) різними способами». 

 

Секція: «Рослини навколо нас» (2) 

1. Нерезову Вікторію, ученицю 6 класу Комунального закладу «Запорізька 

школа-інтернат «Козацький ліцей», вихованку гуртка «Ековалеологія» 

«Запорізького обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» Запорізької обласної ради, з роботою: «Запилення 

ентомофільних культур Запорізького регіону». 

2. Носулю Лілію, вихованку гуртка «Юні екологи» Комунального закладу 

«Володарський районний центр творчості дітей та юнацтва» Київської 



області, з роботою: «Вплив біологічних стимуляторів на розвиток живців 

Пеларгонії зональної». 

3. Охрименко Альону, ученицю 6 класу, вихованку гуртка «Юні квітникарі» 

Покотилівської станції юних натуралістів Харківської районної ради 

Харківської області, з роботою: «Дослідження безпечних способів 

боротьби з білокрилкою (TRIALEURODES VAPORARIORUM)». 

4. Яковлєву Дар’ю, ученицю 4 класу загальноосвітньої школи № 11 

Житомирської області, з роботою: «Переваги та недоліки методу 

пророщування насіння помідор у «равлика». 

 

Секція: «Тваринний світ» (1) 

1. Андрусенко Ксенію, ученицю 6-А класу Криворізького навчально-

виховного комплексу № 35 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

багатопрофільний ліцей «Імпульс» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області, з роботою: «Рукокрилі Саксаганського району 

та питання їх охорони». 

2. Гавронську Софію, ученицю 5-А класу Жовтанецького опорного закладу 

загального закладу середньої освіти Львівської області, з роботою: 

«Визначення якості молока в домашніх умовах». 

3. Золоту Марію, ученицю 6 класу Шершенівського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Більче-Золотецької об’єднаної 

територіальної громади Борщівського району Тернопільської області, з 

роботою: «Червоновухі черепахи – «писана краса». 

4. Зорю Кирила, учня 3 класу, вихованця гуртка «Природа рідного краю» 

Покотилівської станції юних натуралістів Харківської районної ради 

Харківської області, з роботою: «Вивчення зимової орнітофауни в 

с. Покотилівка Харківського району Харківської області». 

5. Кифяк Богдана, учня Подвірненської загальноосвітньої школи 

Новоселицького району Чернівецької області, з роботою: «Комаха оленка 

волохата». 

6. Ковальчук Вероніку, вихованку гуртка «Декоративне птахівництво» 

Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді Хмельницької області, з роботою: «Спостереження за 

життєвим циклом та розмноженням рожевощоких нерозлучників у 

неволі». 

7. Кульчицького Михайла, учня 4-Б класу Чернівецької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 Чернівецької області, з роботою: «Іспанський 

рудий слимак Arion lusitanicus – небезпечний інвазійний вид». 

 

Секція: «Тваринний світ» (2) 

1. Озерова Богдана, учня 5-А класу Харківської загальноосвітньої школи 

№ 165, вихованця гуртка «Основи ентомології» Комунального закладу 



«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості», з роботою: 

«Особливості утримання та розведення богомолів як комах – індикаторів 

навколишнього середовища». 

2. Члек Олександру, ученицю 4 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов 

С. Ковальчука м. Житомира; вихованку гуртка «Юні валеологи» 

Комунального закладу позашкільної освіти «Обласний еколого-

натуралістичний центр» Житомирської обласної ради, з роботою: 

«Вивчення динаміки росту та залежності народжуваності від щільності 

лабораторної популяції achatina fulica». 

3. Ярмольчук Аделіну, ученицю 4 класу Рівненської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 22 Рівненської міської ради; вихованку гуртка 

«Юні зоологи» Комунального закладу «Станція юних натуралістів» 

Рівненської міської ради Рівненської області, з роботою: «Збагачення 

середовища утримання зебрових амадін (Taeniopygia guttata) у неволі». 

 

Секція: «Охорона здоров’я» (1) 

1. Дмитриченко Олександра, учня 4 класу, вихованця гуртка «Природа 

рідного краю» Покотилівської станції юних натуралістів Харківської 

районної ради Харківської області, з роботою: «Що треба знати про 

шоколад». 

2. Глуховецького Артура, учня 4 класу, вихованця гуртка «Природа рідного 

краю» Покотилівської станції юних натуралістів Харківської районної 

ради Харківської області, з роботою: «Що треба знати про шоколад». 

3. Мізірного Михайла, учня 5 класу Комунального закладу «Бараниківський 

заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Луганської області, з 

роботою: «Жувальна гумка: користь чи шкода?». 

4. Папежук Ольгу, ученицю 3 класу Спеціалізованої загальноосвітньої 

школи № 3 імені В.О. Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради з 

поглибленим вивченням предметів суспільно-гуманітарного циклу 

Полтавської області, з роботою: «Попкорн корисний чи шкідливий?». 

 

Секція: «Охорона здоров’я» (2) 

1. Сирих Дениса, учня 6-А класу навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназії № 1 м. Хмільника» 

Вінницької області, з роботою: «Дослідження морфопометричних 

показників стопи учнів НВК: І-ІІІ ступенів-гімназії № 1 м. Хмільника для 

встановлення причини розвитку та профілактики плоскостопності». 

2. Солоділову Катерину, ученицю 6 класу Комунального закладу 

Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 31 Криворізької 

міської ради Дніпропетровської області, з роботою: «Проблема 

йододефіциту та шляхи її подолання». 



3. Шабанову Вероніку, ученицю 4 класу Плетеноташлицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради, 

вихованку гуртка «Юні охоронці природи» Кіровоградського обласного 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, що працює 

на базі Плетеноташлицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів , з 

роботою: «Зменшення впливу урану та радону на оточуюче середовище і 

здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу у школі». 

 

ІV. Нагородити грамотами Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України учасників 

XIV Всеукраїнського конкурсу дослідницько-експериментальних робіт з 

природознавства «Юний дослідник» – 2019 в номінації «Обдаровані діти – 

надія України»: 

Секція: «Я і природа» 

1. Алькема Івана, учня 6 класу Комунального закладу «Запорізька школа-

інтернат «Козацький ліцей» Запорізької обласної ради, вихованця 

гуртка «Ековалеологія» «Запорізького обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної 

ради та гуртка «Спас»-школи бойового мистецтва Запорізької області, 

з роботою: «Життя українського козацтва в гармонії з природою». 

2. Ахромеєва Максима, учня 5 класу Уланівського навчально-виховного 

комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний 

навчальний заклад «Джерельце» Глухівської районної ради Сумської 

області, з роботою: «Дослідження впливу зміни структури грунту на 

вміст у ньому повітря». 

3. Грудницьку Аріну, ученицю 4 класу Комунального закладу 

«Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 123» 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, з роботою: 

«Вплив парникового ефекту на рослини». 

4. Дячок Вероніку, ученицю 4 класу Вишнянської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Городоцького району Львівської області, з 

роботою: «Цілющі джерела мого краю». 

5. Змієвського Мар’яна, учня 4 класу Опорного навчального закладу 

«Биківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» 

Романівського району Житомирської області, з роботою: «Дослідження 

грунтів селища Биківка та його околиць, їх властивостей та 

використання». 

6. Іваницю Даніїла, учня 5 класу Шостаківського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Миколаївської районної ради 

Миколаївської області, з роботою: «Струм у живій природі». 

7. Кочергу Єгора, учня 4 класу спеціалізованої загальноосвітньої школи 

№ 3 імені В.О. Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради з 

поглибленим вивченням предметів суспільно-гуманітарного циклу 



Полтавської області, з роботою: «Вплив лазерного опромінення на 

схожість насіння гороху». 

8. Кравченко Єлизавету, ученицю 6-А класу спеціалізованої 

загальноосвітньої школи № 4 з поглибленим вивченням англійської 

мови Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, з 

роботою: «Чи можна аномалію назвати «другим диханням». 

9. Лучинін Олесю, ученицю 4 класу Вишнянської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Городоцького району Львівської області, з 

роботою: «Цілющі джерела мого краю». 

10. Магрело Марію, ученицю 5 класу Сарненської гімназії Рівненської 

області, з роботою: «Оцінка вітрового режиму Рівненщини». 

11. Марчук Зоряну, ученицю 6-А класу Кременецької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 імені Галини Гордасевич Тернопільської 

області, з роботою: «Чому не можна спалювати листя і суху стерню?». 

12. Мельницьку Олександру, ученицю 6 класу Двірківщинського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

– дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)» Яготинської районної 

ради Київської область, з роботою: «Вплив фосфатів на живі 

організми». 

13. Молодика Павла, учня 5 класу Житомирської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 30, з роботою: «Дослідження якості води на основі 

сприйняття рослин». 

14. Нагуша Захара, учня 4 класу Мирославської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів імені О. І. Онишка Житомирської області, з роботою: 

«Проблема вирубки лісів у Бердичівському лісовому господарстві: 

причини, наслідки та шляхи вирішення». 

15. Огороднік Яну, ученицю 5-М класу Рокитнівського навчально-

виховного комплексу «Школа І-ІІІ ступенів - ліцей» Рівненської 

області, з роботою: «Ліхеноіндикація як перспективний метод 

біоіндикації стану повітря. Стан атмосферного повітря села Рокитне та 

причини його забруднення». 

16. Тарабанову Лізу, ученицю 6 класу комунального закладу 

«Гуляйпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» ГМР Запорізької 

області, з роботою: «Дослідження причин забруднення оточуючого 

середовища». 

17. Фатєєву Анастасію, ученицю 5 класу Миколаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради, вихованку гуртка 

«Юні екологи» Зачепилівського будинку дитячої та юнацької творчості 

Харківської області, з роботою: «Дослідження ощадливого 

використання води в побуті». 

18. Черепахіна Дмитра, учня 4 класу Комунального закладу «Вільхівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Станично-Луганського району» 

Луганської області, з роботою: «Як розмножувати орхідеї?». 



19. Черидниченко Віолетту, ученицю 4 класу комунального закладу 

«Кочерезький навчально-виховний комплекс «Кочерезька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок», вихованку 

комунального навчального закладу «Центр позашкільної освіти» 

Вербівської сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської 

області, з роботою: «Моніторинг виходу плодових рослин з 

вимушеного стану спокою в зимовий період». 

20. Шубіна Михайла, учня 6 класу, вихованця Житомирського міського 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді, з роботою: 

«Раціональне використання опалого листя». 

21. Яворського Дмітрія, учня 3-В класу Деражнянської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 Хмельницької області, з роботою: 

«Вирощування рослин методом гідропоніки». 

22. Яшан Соломію, ученицю 6 класу Городенківської гімназії імені Антона 

Крушельницького м. Городенка Івано-Франківської області, з роботою: 

«Стан заповідних територій міста Городенки і прилеглих населених 

пунктів». 

 

Секція: «Народознавство та краєзнавство» 

1. Вертегел Юлію, ученицю 4-А класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням предметів 

природничо-математичного циклу ім. Л.І. Бугаєвської 

Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, з роботою: 

«Дослідження родоводу моєї родини». 

2. Карлаша Владислава, учня 4 класу Вільногірської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 2 Вільногірської міської ради 

Дніпропетровської області, з роботою: «Наше рідне місто зробимо 

барвистим (Дитячі майданчики – дарунок вільногірській малечі)». 

3. Краснощок Аріну, вихованку гуртка «Юні екскурсоводи» 

Богуславського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Київської області, з роботою: «Дибинецька кераміка: від витоків до 

сьогодення». 

4. Левітську Уляну, ученицю 4-Б класу Шепетівського навчально-

виховного комплексу № 3 у складі «Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів ім. Н. Рибака та ліцей з посиленою військово-фізичною 

підготовкою» Хмельницької області, з роботою: «Ім’я як частина моєї 

сімейної історії». 

5. Найденко Поліну, ученицю 6 класу, вихованку гуртка «Юні 

квітникарі» Покотилівської станції юних натуралістів Харківської 

районної ради Харківської області, з роботою: «Люби і знай свій 

рідний край». 

6. Охрименко Альону, ученицю 6 класу, вихованку гуртка «Юні 

квітникарі» Покотилівської станції юних натуралістів Харківської 



районної ради Харківської області, з роботою: «Люби і знай свій 

рідний край». 

7. Падій Анастасію, ученицю 5 класу Козелецької гімназії № 1 

Козелецької селищної ради Козелецького району Чернігівської області, 

з роботою: «Собор Різдва – перлина духовної культури Козельця (265-

річчю храму присвячується)». 

8. Пац Івана, учня 5 класу Любельської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Жовківського району Львівської області, з роботою: 

«Вони шепочуть історію століть». 

9. Порчук Христину, ученицю 6-Б класу Малокаховського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Херсонської області, з роботою: 

«Народні символи України». 

10. Стародуба Ігоря, учня 6 класу Комунального закладу Кобильської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Тернопільської області, з 

роботою: «Довіряй, але перевіряй». 

11. Твердовського Володимира, учня 5 класу, вихованця гуртка «Юні 

природознавці» Миколаївського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді, на базі  Василівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Очаківської районної ради, з роботою: «Перший 

Чорноморський отаман». 

12. Шевченко Софію, ученицю 5 класу, вихованку гуртка «Символи 

українського народу» Будинку дитячої та юнацької творчості 

Баштанської міської ради (ОТГ) Миколаївської області, з роботою: 

«Баштанщина. Повернення до витоків фольклору». 

13. Шинкар Анну, ученицю 3 класу Дівичківське навчально-виховне 

об’єднання «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад 

дошкільної освіти» Київської області, з роботою: «Кодекс неписаних 

законів моралі дівичківського краю». 

 

Секція: «Рослини навколо нас» 

1. Андрійчук Аліну, ученицю 5-Б класу Яблунівського ліцею 

Яблунівської селищної ради ОТГ Івано-Франківської області 

Косівської районної ради, вихованку гуртка «Аматори рослинництва» 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

м. Івано-Франківськ, з роботою: «Вивчення та підбір 

високопродуктивних сортів томатів на мінеральному субстраті». 

2. Борівець Олесю, вихованку гуртка «Юні друзі природи» 

Монастирського районного комунального будинку дитячої та юнацької 

творчості Тернопільської області, з роботою: «Вирощування авокадо в 

домашніх умовах». 

3. Волошинську Аліну, ученицю 6-А класу Кременецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 імені Галини Гордасевич 



Тернопільської області, з роботою: «Борщівник Сосновського: інший 

бік карантинної рослини». 

4. Зарічнюка Андрія, учня 5-Б класу Рівненської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 24 Рівненської міської ради Рівненської 

області, з роботою: «Дослідження енергетичного «потенціалу» 

піраміди». 

5. Мисника Михайла, учня 5-Б класу Переяслав-Хмельницької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Київської області, з 

роботою: «Ватончик сирійський – агресивний поселенець земель 

Переяслава». 

6. Москалець Захарія, вихованця гуртка «Друзі природи» Києво-

Святошинського районного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді, учня Новосілківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Київської області, з роботою: «Екологічні особливості 

рослин-напівпаразитів». 

7. Печенюка Артура, учня 5 класу Житомирської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 30, з роботою: «Вплив звуків на ріст рослин». 

8. Салун Софію, ученицю 4-Б класу Комунальної організації 

Шостинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Сумської 

області, з роботою: «Вигонка гіпеаструму в умовах аудиторії до Дня 

Валентина». 

9. Стефанюк Анастасію, ученицю 5 класу Івано-Франківської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 з поглибленим вивченням 

англійської мови, з роботою: «Вирощування манго в домашніх 

умовах». 

10. Яциків Анастасію, ученицю 6 класу, вихованку Позашкільного 

комунального навчального закладу «Центр дитячої та юнацької 

творчості» Бережанської міської ради Тернопільської області, з 

роботою: «Розмноження фіалки узамбарської живцями з 

використанням органічних стимуляторів для утворення коренів». 

 

Секція: «Тваринний світ» 

1. Баленко Софію, ученицю 5-В класу «Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 4», вихованку Краматорського центру позашкільної 

роботи Донецької області, з роботою: «Розповсюдження равликів Helix 

albescens на прикладі м. Краматорська». 

2. Богомолова Олександра, вихованця гуртка «Юні зоологи» 

позашкільного навчально-виховного об’єднання Кам’янець-

Подільської міської ради Хмельницької області, з роботою: 

«Дослідження чисельності птахів родини Жайворонкові в біотопах 

НПП «Подільські товтри». 

3. Досин Лілію, ученицю 5 класу спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

№ 264 з поглибленим вивченням англійської мови, вихованку гуртка 



юннатів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення, 

з роботою: «Особливості кормової поведінки домашньої форми 

Сірійських хом’яків (MESOCRICETUS AURATUS)». 

4. Калину Кирила, учня 5 класу, вихованця гуртка «Юні природознавці» 

Миколаївського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді, на базі Василівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Очаківської районної ради Миколаївської області, з 

роботою: «Спостереження за пеліканом рожевим (Pelikanus 

onocrotalus) на території Кінгбурнського півострова». 

5. Лебедь Марію, вихованку гуртка «Дитина і тварини» Комунального 

закладу Сумської міської ради – Сумський міський центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді, з роботою: «Етологічні 

спостереження за Мавпою зеленою (Chlorocebus pygerythrus) в умовах 

неволі». 

6. Литовського Івана, учня 4-Б класу Вільногірської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 Вільногірської міської ради 

Дніпропетровської області, з роботою: «Чау-чау-генетичні 

особливості». 

7. Мороза Дмитра, учня 5 класу Дитячо-юнацький центр туризму та 

екологічної роботи, м. Славута Хмельницької області, з роботою: 

«Вироблення умовних рефлексів в акваріумних риб». 

8. Нечаєнко Анну, ученицю 4-А класу Кременчуцький ліцей № 30 

«Олімп» імені Н.М. Шевченко Кременчуцької міської ради 

Полтавської області, з роботою: «Дослідження поведінки та характеру 

єгипетської мау». 

9. Піуткіна Іллю, учня 6 класу, вихованця Комунального позашкільного 

навчального закладу «Одеський обласний еколого-натуралістичний 

центр «Афаліна», з роботою: «Методика лікування та реабілітація 

травмованого їжака в домашніх умовах». 

10. Пустовойта Олександра, учня 5-А класу Зеленівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 38 Херсонської області, з 

роботою: «Штучне розведення мурах». 

11. Стасюка Павла, учня 5 класу Стахорщинської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської 

області, з роботою: «Тварини в прозорому фольклорі як вираження 

народного ставлення до моралі, загальних життєвих засад». 

12. Товстуху Марію, ученицю 4-Б класу Комунальної установи 

Шостинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Сумської 

області, з роботою: «Вплив різного типу обладнання на зміну маси 

тіла білок Дегу». 

 

Секція: «Охорона здоров’я» 



1. Вітель Анастасію, ученицю 5 класу Биринського навчально-виховного 

комплексу Чернігівської області, з роботою: «Чіпси – насолода чи 

небезпека для життя». 

2. Волощука Назара, учня 4-Б класу загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 15 м. Чернівці, вихованця гуртка «Основи фенології» 

Комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді», з роботою: «Оцінка 

швидкості бактеріального забруднення козячого молока в залежності 

від хімічного складу посуду для його зберігання». 

3. Дементьєву Жанну, ученицю 5 класу Петрівського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» 

Кіровоградської області, з роботою: «Вивчення впливу смартфону на 

насіння рослин». 

4. Дунай Софію, вихованку гуртка «Еко Пізнайко» позашкільного 

комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» 

Бережанської міської ради, ученицю 3 класу загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 1 Тернопільської області, з роботою: «Безпечність 

зубних паст та їх альтернатива». 

5. Кронду Артьома, учня 7-А класу, вихованця гуртка «Людина і 

довкілля» позашкільного навчально-виховного об’єднання Кам’янець-

Подільської міської ради Хмельницької області, з роботою: «Оцінка 

забруднення атмосферного повітря автотранспортом, на певній ділянці 

дороги». 

6. Салтанову Катерину, ученицю 6 класу Новоекономічна 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Покровської районної ради 

Донецької області, з роботою: «Кока-кола: шкода чи користь». 

7. Сім’ян Діану, ученицю 3-А класу Шепетівського навчально-виховного 

комплексу № 3 у складі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. 

Н. Рибака та ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою» 

Хмельницької області, з роботою: «Чудо-аптека на моєму підвіконні». 

8. Стрельнікова Тимура, учня 4-В класу Кременчуцький ліцей № 30 

«Олімп» імені Н.М. Шевченко Полтавської області, з роботою: 

«Смартфон – це корисно, чи шкідливо?». 

9. Танасова Владислава, учня 7-А класу, вихованця гуртка «Людина і 

довкілля» позашкільного навчально-виховного об’єднання Кам’янець-

Подільської міської ради Хмельницької області, з роботою: «Оцінка 

забруднення атмосферного повітря автотранспортом, на певній ділянці 

дороги». 

10. Чабан Ірину, ученицю 5 класу Плетеноташлицької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради, вихованку гуртка 

«Юні охоронці природи» Кіровоградського обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді, що працює на базі 



Плетеноташлицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, з роботою: 

«Добування натурального харчового барвника в домашніх умовах». 

11. Щіпну Анастасію, ученицю 5 класу Гранки-Кутівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Миколаївського району 

Львівської області, з роботою: «Як чистити зуби без зубної пасти?». 

12. Ящука Олександра, учня 3-А класу Шепетівського навчально-

виховного комплексу № 3 у складі «Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів ім. Н. Рибака та ліцей з посиленою військово-фізичною 

підготовкою» Хмельницької області, з роботою: «Фруктові та овочеві 

батарейки – альтернативні джерела живлення». 

 

V. Надати подяки Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Міністерства освіти і науки України керівникам робіт за 

сприяння та забезпечення успішного науково-педагогічного супроводу 

учнівських розробок у XІV Всеукраїнському конкурсі дослідно-

експериментальних робіт з природознавства «Юний дослідник» 2019: 

1. Александровій Ірині Григорівні, керівнику еколого-натуралістичного 

гуртка «Друзі природи» Василівської загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів Снігурівської районної ради Миколаївської області. 

2. Балюк Катерині Василівні, вчителю природознавства Гранки-Кутівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Миколаївського району Львівської 

області. 

3. Бєлоус Еллі Анатоліївні, завідуючій організаційно-масовим відділом 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Луганської області. 

4. Брусиньовській Олені Володимирівні, вчителю біології, хімії та 

природознавства філії навчально-виховного комплексу (Дошкільний 

навчальний заклад-заклад середньої освіти І-ІІ ступенів) с. Русави 

опорного навчального закладу «Навчально-виховний комплекс: заклад 

загальної середньої освіти І ступеня – Ямпільського району» Вінницької 

області. 

5. Бузаджи Анні Олександрівні, вчителю іноземних мов школи іноземних 

мов «Smart Studio» м. Харкова. 

6. Буртник Тетяні Мирославівні, вчителю природознавства Шостаківського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Миколаївського району 

Миколаївської області. 

7. Вершиніній Олені Іллівні, вчителю початкових класів філії закладу 

середньої освіти І-ІІ ступенів с. Цекинівки опорного навчального закладу 

«Заклад загальної середньої освіти с. Велика Кісниця Ямпільського 

району» Вінницької області. 

8. Вітковській Світлані Ростиславівні, вчителю початкових класів 

Шепетівського навчально-виховного комплексу № 1 у складі: 

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей імені Героя України 

М. Дзявульського» Хмельницької області. 



9. Габелюк Аллі Ярославівні, вчителю, керівнику гуртка Павлівського 

навчально-виховного комплексу Снігурівського району Миколаївської 

області. 

10. Гаражиній Аллі Валеріївні, керівнику гуртків театра дітей та тварин 

Регіонального ландшафтного парку «Фельдман Екопарк» м. Харкова. 

11. Гайдей Олені Олексіївні, завідуючій відділом організаційно-масової та 

оздоровчо-реабілітаційної роботи Вінницької обласної станції юних 

натуралістів. 

12. Глуховецькій Вікторії Вікторівні, методисту Покотилівської станції юних 

натуралістів Харківської області. 

13. Гнибіді Олені Анатоліївні, методисту Донецького обласного еколого-

натуралістичного центру. 

14. Гнойовій Ірині Олександрівні, вчителю біології спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням 

англійської мови Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області. 

15. Грищенко Ірині Василівні, вчителю біології Херсонської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 12 з поглибленим вивченням французької мови 

Херсонської області. 

16. Грищенко Тетяні Василівні, вчителю української мови Херсонської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 12 з поглибленим вивченням 

французької мови Херсонської області. 

17. Гудан Ліліані Борисівні, вчителю біології та основ здоров’я Драницької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новоселицького району 

Чернівецької області. 

18. Дорошенко Оксані Федорівні, вчителю біології та хімії Досліднянського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад-

дошкільний навчальний заклад» І-ІІІ ступенів Носівської об’єднаної 

територіальної громади Чернігівської області. 

19. Дроник Зінаїді Яківні, вчителю початкових класів спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 імені В. О. Нижниченка з 

поглибленим вивченням предметів суспільно-гуманітарного циклу 

Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області. 

20. Жебіні Тетяні Василівні, керівнику гуртка комунального закладу 

«Харківський обласний палац дитячої та юнацької творчості». 

21. Зорі Ганні Сергіївні, керівнику гуртків Покотилівської станції юних 

натуралістів Харківської області. 

22. Караван Анастасії Миколаївні, вчителю початкових класів Шепетівського 

навчально-виховного комплексу № 3 у складі: «Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів імені Натана Рибака та ліцей з посиленою військово-

фізичною підготовкою» Хмельницької області. 

23. Карбовській Олені Миколаївні, вчителю початкових класів 

Стахорщинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Новгород-

Сіверської районної ради Чернігівської області. 



24. Кирилюк Олені Володимирівні, головному спеціалісту відділу освіти, 

молоді та спорту, культури, туризму Клішковецької сільської ради 

Хотинського району Чернівецької області, кандидату географічних наук. 

25. Кирпичко Лідії Віталіївні, керівнику гуртка «Птахи рідного краю» 

Глухівського міського центру позашкільної освіти Глухівської міської 

ради Сумської області. 

26. Кмитюк Світлані Леонідівні, керівнику гуртка «Юні акваріумісти» КЗ 

«Дитячо-юнацький центр туризму та екологічної роботи» Славутської 

міської ради Хмельницької області. 

27. Ковальчук Альоні Олександрівні, керівнику гуртка Шепетівського 

міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

Хмельницької області. 

28. Конончук Наталії Миколаївні, вчителю біології опорного 

загальноосвітнього навчального закладу «Жукинська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів» Вишгородського району Київської області. 

29. Кофан Олені Олександрівні, керівнику гуртків еколого-натуралістичного 

напряму Будинку дитячої та юнацької творчості Баштанської міської ради 

Баштанського району Миколаївської області. 

30. Кріп Оксані Іванівні, вчителю географії Любельської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Жовківського району Львівської області. 

31. Ксенжук Олені Іванівні, керівнику гуртків Краматорського центру 

позашкільної роботи Краматорської міської ради Донецької області. 

32. Кулініч Ользі Миколаївні, вчителю біології навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія № 1 

м. Хмільника» Вінницької області. 

33. Кульчицькій Тетяні Михайлівні, вчителю біології Чернівецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Чернівецької області. 

34. Левицькій Іванні Дмитрівні, керівнику гуртків Івано-Франківського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 

35. Летандзе Олені Ігорівні, вчителю природознавства та біології 

комунального закладу «Долинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 4 Долинської районної ради» Кіровоградської області. 

36. Лісковій Людмилі Анатоліївні, вчителю початкових класів Шепетівського 

навчально-виховного комплексу № 3 у складі: «Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів імені Натана Рибака та ліцей з посиленою військово-

фізичною підготовкою» Хмельницької області. 

37. Ліхачовій Ірині Миколаївні, вчителю біології Рокитнівського навчально-

виховного комплексу «Школа І-ІІІ ступенів - ліцей» Рівненської області; 

38. Матіщуку Олександру Анатолійовичу, старшому викладачу кафедри 

фізичної географії, краєзнавства та туризму Криворізького державного 

педагогічного університету, кандидату геологічних наук. 

39. Мацковій Ларисі Петрівні, вчителю зарубіжної літератури та 

українознавства Сарненської гімназії Рівненської області. 



40. Михайлиці Ірині Павлівні, завідуючій організаційно-масовим відділом 

Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді. 

41. Міряковій Наталі Михайлівні, вчителю початкових класів комунального 

закладу «Тузлівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів - ліцей» Одеської області. 

42. Молодовець Галині Михайлівні, вчителю біології Жовтанецького 

опорного закладу загального закладу середньої освіти Львівської області. 

43. Мусі Наталі Володимирівні, вчителю трудового навчання, педагогу-

організатору комунального закладу «Вишнівський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Татарбунарського району Одеської області. 

44. Осадчій Оксані Миколаївні, заступнику директора з навчально-виховної 

роботи, вчителю біології вищої кваліфікаційної категорії, вчителю-

методисту Драбівського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені С. В. Васильченка - гімназія» 

Драбівської районної ради Черкаської області. 

45. Остапенко Людмилі Андріївні, вчителю української мови 

Великокаратульської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Переяслав-

Хмельницького району Київської області. 

46. Палагнюк Світлані Дмитрівні, вчителю географії та економіки 

Клішковецької гімназії Клішковецької сільської ради Чернівецької 

області. 

47. Панченко Аллі Олександрівні, методисту еколого-натуралістичного 

відділу Глухівського міського центру позашкільної освіти Глухівської 

міської ради Сумської області. 

48. Пахомовій Інні Андріївні, завідуючій еколого-натуралістичним відділом 

комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та 

юнацтва Київщини». 

49. Пац Тетяні Іванівні, вчителю початкових класів Любельської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Жовківського району Львівської 

області. 

50. Пацу Ярославу Романовичу, вчителю Бишківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Жовківського району Львівської області. 

51. Перекрестовій Олені Олександрівні, керівнику гуртка комунального 

закладу Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та 

роботи з талановитою молоддю. 

52. Петровій Світлані Василівні, заступнику директора з навчально-виховної 

роботи комунального закладу «Бараниківський заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Красноріченської сільської ради Кремінського 

району» Луганської області. 

53. Пилипець Ользі Павлівні, вчителю початкових класів Дівичківського 

навчально-виховного об’єднання «Заклад загальної середньої освіти 



І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» Переяслав-Хмельницького 

району Київської області. 

54. Пінтяк Зінаїді Миколаївні, вчителю біології Старосільської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Саратського району Одеської 

області. 

55. Полонській Вікторії Вікторівні, вчителю біології та хімії спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 імені В. О. Нижниченка з 

поглибленим вивченням предметів суспільно-гуманітарного циклу 

Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області. 

56. Портновій Олександрі Ігорівні, вчителю української мови 

Малокаховського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Херсонської 

області. 

57. Прит Ірині Василівні, вчителю біології Томашгородського навчально-

виховного комплексу школи І-ІІІ ступенів – ліцею Рокитнівської районної 

ради Рівненської області. 

58. Прокопенко Аллі Миколаївні, вчителю початкових класів Кременчуцького 

ліцею № 30 «Олімп» імені Н. М. Шевченко Полтавської області. 

59. Пруській Наталії Станіславівні, вчителю початкових класів 

Шепетівського навчально-виховного комплексу № 3 у складі: 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Натана Рибака та ліцей з 

посиленою військово-фізичною підготовкою» Хмельницької області. 

60. Радчук Ользі Анатоліївні, вчителю початкових класів та англійської мови 

Сарненської спеціалізованої школи І ступеня № 5 з поглибленим 

вивченням англійської мови Рівненської області. 

61. Рибалко Катерині Василівні, вчителю хімії Уланівського навчально-

виховного комплексу: ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ «Джерельце» Глухівської 

районної ради Сумської області. 

62. Рибачок Наталії Борисівні, вчителю біології та хімії Христинівської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 імені О. Є. Корнійчука 

Христинівської районної ради Черкаської області. 

63. Рикуновій Наталії Сергіївні, директору комунального позашкільного 

навчального закладу «Районна станція юних натуралістів» Покровської 

районної ради Донецької області. 

64. Романюк Оксані Василівні, вчителю фізики та природознавства 

Подвірненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новоселицького 

району Чернівецької області. 

65. Салтановій Марії Володимирівні, вчителю хімії та основ здоров’я 

Новоекономічної ЗОШ І-ІІІ ступенів Покровської районної ради 

Донецької області. 

66. Сидоровій Олені Федорівні, вчителю початкових класів, заступнику 

директора Чернівецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 

Чернівецької міської ради. 



67. Сороці Валентині Володимирівні, заступнику директора з навчально-

методичної роботи Козелецької гімназії № 1 Козелецької селищної ради 

Чернігівської області. 

68. Степаняк Оксані Василівні, вчителю природознавства Городоцької 

загальноосвітньої школи № 3 І-ІІІ ступенів імені І. Бльока Львівської 

області. 

69. Сумарук Галині Василівні, вчителю природознавства та географії Івано-

Франківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 з поглибленим 

вивченням іноземних мов. 

70. Терещенко Ніні Михайлівні, вчителю біології навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад с. Городок» - філії опорного закладу «Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів с. Прилісне» Волинської області. 

71. Тимченко Наталії Петрівні, керівнику екологічного гуртка Петрівського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області. 

72. Тітечко Світлані Євстафіївні, вчителю географії Сарненської гімназії 

Рівненської області. 

73. Товкун Юлії Олексіївні, вчителю біології Переяслав-Хмельницької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Київської області. 

74.  Ульяновій Вікторії Вікторівні, керівнику гуртка комунального 

позашкільного навчального закладу «Одеський еколого-натуралістичний 

центр «Афаліна». 

75. Фатєєвій Світлані Олександрівні, вчителю біології та хімії Миколаївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради 

Харківської області. 

76. Філіпенко Ользі Георгіївні, керівнику гуртків Донецького обласного 

еколого-натуралістичного центру. 

77. Хлус Ларисі Миколаївні, методисту комунального закладу «Чернівецький 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді», 

кандидату біологічних наук. 

78. Хуторній Тетяні Сергіївні, вчителю біології КЗ «Горянівський навчально-

виховний комплекс», керівнику гуртків КПНЗ «Центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» Дніпровської районної ради 

Дніпропетровської області. 

79. Цигилик Олександрі Йосипівні, вчителю початкових класів Вишнянської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Городоцького району Львівської 

області. 

80. Чиж Жанні Григорівні, вчителю початкових класів Костянтинівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Рівненської області. 

81. Члек Олені Олександрівні, керівнику гуртка «Юні валеологи» 

комунального закладу позашкільної освіти «Обласний еколого-

натуралістичний центр» Житомирської обласної ради. 



82. Чуприні Любові Володимирівні, вчителю біології та природознавства 

Зеленівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 38 Херсонської 

області. 

83. Шабановій Лілії Сергіївні, вчителю природознавства Плетеноташлицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради 

Кіровоградської області, керівнику гуртка КЗ «Кіровоградський обласний 

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді». 

84. Шведун Ганні Григорівні, вчителю біології комунального закладу 

«Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 123» Криворізької 

міської ради Дніпропетровської області. 

85. Шевченко Надії Петрівні, вчителю географії спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням 

англійської мови Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області. 

86. Шехтер Лілії Миколаївні, завідуючій організаційно-масовим відділом 

комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної 

ради. 

87. Яковенко Олені Михайлівні, заступнику директора з АГУ, керівнику 

гуртка «Фітодизайн» комунального закладу «Запорізький обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької 

обласної ради. 

 

VІ. Надати подяки Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за високий 

професіоналізм та роботу в журі під час XIV Всеукраїнського конкурсу 

дослідницько-експериментальних робіт з природознавства «Юний 

дослідник» – 2019: 

1. Базиволяк Світлані Михайлівні, доценту кафедри технологій у 

птахівництві, свинарстві та вівчарстві Національного університету 

біоресурсів і природокористування України, кандидату 

сільськогосподарських наук. 

2. Баранському Олександру Ростиславовичу, старшому науковому 

співробітнику Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка, 

кандидату біологічних наук. 

3. Білоус Олені Петрівні, науковому співробітнику Інституту гідробіології 

Національної академії наук України, кандидату біологічних наук. 

4. Гуцан Лесі Андріївні, кандидату педагогічних наук Інституту проблем 

виховання Національної академії педагогічних наук України. 

5. Колодько Інні Миколаївні, аспіранту Інституту проблем виховання 

Національної академії педагогічних наук України. 

6. Перваку Ігорю Леонідовичу, доценту кафедри оперативної хірургії та 

топографічної анатомії Національного медичного університету імені 

О. О. Богомольця, кандидату медичних наук. 

 



VII. Надати подяку Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за надання науково-

методичної допомоги в організації та проведенні XІV Всеукраїнського 

конкурсу дослідно-експериментальних робіт з природознавства «Юний 

дослідник» 2019: 

1. Третяк Тетяні Миколаївні, старшому науковому співробітнику лабораторії 

психології творчості Інституту психології імені Г. С. Костюка 

Національної академії педагогічних наук України, кандидату 

психологічних наук. 

 

VІІ. Адміністрація та педагогічний колектив Національного еколого-

натуралістичного центру Міністерства освіти і науки України висловлює 

щиру подяку керівникам департаментів освіти і науки обласних, районних 

і міських державних адміністрацій, керівникам та педагогічним 

працівникам закладів позашкільної та загальної середньої освіти за 

підготовку учнівської молоді, організацію та проведення 

XІV Всеукраїнського конкурсу дослідно-експериментальних робіт з 

природознавства «Юний дослідник» 2019. 

 

 

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук, 

професор      В. В. Вербцький


