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

НАКАЗ
м. Київ

04 жовтня 2019 р. №   76

Про підсумки заочного етапу
Всеукраїнського біологічного
форуму учнівської та студентської
молоді «Дотик природи»

Відповідно  до  наказу  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  листа  Міністерства освіти і
науки України від 04.09.2019 р. № 6/434-19 «Про проведення Всеукраїнського
біологічного  форуму  учнівської  та  студентської  молоді  «Дотик  природи»,  а
також згідно  з  рішенням  Оргкомітету, до  участі  в  очному  фінальному  етапі
Всеукраїнського біологічного форуму учнівської та студентської молоді «Дотик
природи»,  який  відбудеться  з  05-07  листопада  2019  року  в  НЕНЦ,
запрошуються учасники, зазначені в Додатку «Список фіналістів 2019 року».

Фінал конкурсу пройде у вигляді відкритого постерного захисту проєктів.
Вертикальні площини, на яких розміщуватимуться стенди, мають розмір 90х90
см.

Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  яка
відряджає.  Керівників  делегацій  просимо  завчасно  придбати  квитки  на
зворотний шлях.

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

Додаток на 19 аркушах.

                                                      

Директор,
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький



Додаток
до наказу НЕНЦ

від 04.10.2019 р. № 76

Список
фіналістів очного етапу

Всеукраїнського біологічного форуму
учнівської та студентської молоді «Дотик природи»

№ Назва проєкту ПІБ учасника Назва закладу освіти
Секція «Анатомія і фізіологія людини»

Вплив сенсорних телефонів на
гостроту зору протягом доби

Абрамова 
Юлія Володи-
мирівна

учениця 11 класу Златопільської 
гімназії м. Новомиргорода

ВПЛИВ АНДРОГЕНОДЕФІЦИ-
ТУ НА БІОЕЛЕКТРИЧНУ АК-
ТИВНІСТЬ ЛИТКОВОГО М’ЯЗУ
У ЩУРІВ – САМЦІВ 

Біленький 
Еміль Генна-
дійович

учень 10 класу Комунального нав-
чального закладу «Хіміко-екологіч-
ній ліцей» Дніпровської міської 
ради

БУКАЛЬНИЙ ЕПІТЕЛІЙ ЯК 
МАРКЕР БІОЛОГІЧНОГО ВІКУ 
ЛЮДИНИ

Вороніна Єли-
завета Сергіїв-
на

вихованка гуртка «Біологія» Кому-
нального закладу «Харківська 
обласна Мала академія наук Хар-
ківської обласної ради», учениця 
10 класу Харківського ліцею № 107
Харківської міської ради Хар-
ківської області

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ КАР-
ДІОРЕСПІРАТРНОЇ СИСТЕМИ  
У ДІТЕЙ ЗІ СКОЛІОЗОМ

Ганжа Анна 
Олександрівна

вихованка гуртка «Біологія» Кому-
нального закладу «Харківська 
обласна Мала академія наук Хар-
ківської обласної ради», учениця 11
класу Харківської гімназії № 14 
Харківської міської ради Хар-
ківської області

«Аналіз стоматологічної за-
хворюваності дітей Токмаць-
кого району» 

Крикунова Ан-
на Віталіївна

вихованка гуртка МАН, учениця 10
класу Токмацької загальноосвіт-
ньої школи І-ІІІ ступенів № 2 ім. 
О.М. Кота

ВПЛИВ ДОВГОТРИВАЛОЇ 
РОБОТИ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ 
НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИ-
СТЕМУ ПІДЛІТКІВ ТА ЇЇ 
АДАПТАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ

Крюкова Лари-
са Олексіївна

вихованка гуртка «Юний еколог» 
Енергодарської малої академії наук
учнівської молоді, учениця 11-А 
класу Енергодарської бага-
топрофільної гімназії «Гармонія»

Вікові особливості серцево-
судинної системи підлітків

Пейзак Марія 
Ігорівна

вихованка Комунального закладу 
«Центр позашкільної освіти» 
Мелітопольської міської ради За-
порізької області, учениця 10 класу

Динаміка електрофізіологіч-
них показників кардіореспіра-
торної системи людини під вп-
ливом запахів апельсину, ла-
ванди, ялівцю та часнику

Пікуль Катери-
на Володими-
рівна

вихованка гуртка «Біологія» Кому-
нального закладу «Харківська 
обласна Мала академія наук Хар-
ківської обласної ради», учениця 
11-Б класу Комунального закладу 
«Харківська спеціалізована школа 
I-III ступенів №11 з поглибленим 
вивченням окремих предметів Хар-
ківської міської ради Харківської 



області»
АКТУАЛЬНІСТЬ ОРТОДОНТІЇ В
ЖИТТІ СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ

Слесаренко 
Валерія Воло-
димирівна

учениця 10-В класу Харківської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступе-
нів Харківської міської ради Хар-
ківської області

Вплив церебролізину та акто-
вегіну на регенерацію сіднич-
ного нерва

Терещенко Ан-
тоніна Арсен-
тіївна

вихованка гуртка «Біологія людини
та валеологія» КПНЗ «Київська ма-
ла академія наук», учениця 11 кла-
су Гімназії № 177 з поглибленим 
вивченням англійської мови Со-
лом'янського району м. Києва

ВЛИВ ІНДЕКСУ МАСИ ТІЛА 
НА АКТИВНІСТЬ РЕГУЛЯТОР-
НИХ СИСТЕМ ДІЯЛЬНОСТІ 
СЕРЦЯ

Трегубова Єва 
Владиславівна

вихованка гуртка«Біологія» Кому-
нального закладу «Харківська 
обласна Мала академія наук Хар-
ківської обласної ради», учениця 
10 класу Харківського ліцею № 161
«Імпульс» Харківської міської ради
Харківської області

ВПЛИВ СТАТИЧНОГО НАВАН-
ТАЖЕННЯ НА АДАПТАЦІЙ-
НИЙ ПОТЕНЦІАЛ УЧНІВ

Хоролець Кате-
рина Сергіївна

вихованка гуртка «Валеологія» 
Енергодарської малої академії наук
учнівської молоді, учениця 11 кла-
су

Скринінгова оцінка адаптивно-
резервних можливостей дітей 
шкільного віку

Шевчук 
Ангеліна Бог-
данівна

учениця 11-А класу Комунального 
закладу «Луцький навчально-вихо-
вний комплекс загальноосвітня 
школа I-II ступенів № 10 – про-
фесійний ліцей Луцької міської 
ради»

Вплив композитної системи на
основі кремнієвого сорбенту 
та фітопрепарату на 
морфофункціональний стан 
надниркових залоз при моде-
льованому ожирінні

Ярощук Вадим 
Володимирович

вихованець гуртка «Біологія люди-
ни та валеологія» КПНЗ «Київська 
мала академія наук», учень 11 кла-
су Спеціалізованої школи № 115 
імені Івана Огієнка Солом'янського
району м. Києва

Секція «Ботаніка»
Ліхеобіота м. Старобільськ та 
його передмістя, як індикатор 
якості довкілля

Авраменко 
Богдан Ва-
лерійович

вихованець гуртка «Юні екологи» 
Старобільського районного будин-
ку творчості дітей та юнацтва Лу-
ганської області

Визначення ефективності за-
стосування препарату «Біо-
гель» при вирощуванні арахісу
в польових умовах півдня 
України

Васильчук 
Поліна Сергіїв-
на

вихованка Комунального закладу 
«Центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді» Хер-
сонської обласної ради

Визначення сучасного стану 
популяцій інвазійних рослин в
м.Часів Яр Донецької області 

Голубцова 
Орина 
Олександрівна

вихованка гуртка «Юні фізіологи 
рослин» Донецького еколого-нату-
ралістичного центру, учениця 9-Б 
класу Часовоярської загальноосвіт-
ньої школи І-ІІІ ступенів № 15 Ба-
хмутської районної ради Донецької
області

Флора і рослинність перезво-
ложених територій в межах м. 
Мелітополь

Ємцева Ана-
стасія 
Олексіївна

вихованка Комунального закладу 
«Центр позашкільної освіти» 
Мелітопольської міської ради За-
порізької області, учениця 11 класу

Флороценотична характери- Калініна Ва- вихованка Комунального закладу 



стика території національного 
історико-археологічного за-
повідника «Кам'яна могила»

лерія Дмитрів-
на

«Центр позашкільної освіти» 
Мелітопольської міської ради За-
порізької області, учениця 10 класу

Методи захисту від кабанів 
осінніх посівів Дуба звичайно-
го у Сумському лісництві

Ковальчук 
Юлія В'яче-
славівна

вихованка гуртка «Юні лісівники» 
Комунального закладу Сумської 
міської ради – Сумський міський 
центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді, уче-
ниця 7 класу Сумської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 5

Порівняльна характеристика 
флористичного складу рослин,
які містять алкалоїди у місті 
Часів Яр Донецької області та 
біосферному заповіднику Ас-
канія-Нова Херсонської 
області

Крилкіна Ана-
стасія 
Олександрівна

вихованка гуртка «Лікарські росли-
ни» Донецького еколого-натуралі-
стичного центру, учениця 10 класу 
Часовоярської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 15 Ба-
хмутської районної ради Донецької
області

ЕКОЛОГО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБ-
ЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
ЗБЕРЕЖЕННЯ ФЛОРИ ТА РОС-
ЛИННОСТІ ТИПЧАКОВО-
КОВИЛОВОГО СТЕПУ СНІ-
ГУРІВЩИНИ

Лавро Вікторія
Ігорівна

вихованка гуртка «Друзі природи», 
учениця 9 класу Василівської 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступе-
нів Снігурівської районної ради 
Миколаївської області

«Вплив стимуляторів росту на 
коренеутворення у живців 
Thuja occidentalis «albospicata»

Ладна Вікторія
Сергіївна

вихованка гуртка «Юні лісівники» 
Комунального закладу Сумської 
міської ради – Сумський міський 
центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді, уче-
ниця 7 класу Сумської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 5

ВИЗНАЧЕННЯ РОСЛИН ЗА ДО-
ПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Pl@ntNet

Литвин Тетяна 
Сергіївна

вихованка гуртка «Юні ботаніки» 
Комунального позашкільного нав-
чального закладу «Центр еколого-
натуралістичної творчості уч-
нівської молоді Дніпровської рай-
онної ради» Дніпропетровської 
області», учениця 10 класу КЗ Го-
рянівський НВК: «загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступеню – дошкільний 
навчальний закладу» Дніпровської 
районної ради Дніпропетровської 
області

Вплив кремніємісних міне-
ралів на ростові процеси рос-
лин

Макогон Дарія 
Олександрівна

вихованка відділення екології та аг-
рарних наук КПНЗ «Київська Мала
академія наук учнівської молоді», 
учениця 10 класу Школи І-ІІІ 
ступенів № 5

ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ ФЛО-
РИ ТА СКЛАД ЛІСОВИХ 
ФІТОЦЕНОЗІВ УРОЧИЩА 
СПАДЩАНСЬКИЙ ЛІС

Мартинова 
Аліна Олегівна

учениця 11 класу Конотопської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 10 Сумської області

Сучасний стан дендрофлори 
парку Національного нау-
кового центру «Інститут 
виноградарства і виноробства 
ім. В.Є. Таїрова» 

Мораітес Ігор 
В’ячеславович

учень 11 класу Таїровський ЗЗСО 
І-ІІІ ст. Овідіопольського району 
Одеської області



Сучасний стан популяцій ряб-
чика малого (Fritillaria 
meleagroides  Patrin ex Schult. 
et Schult.f.) в межах цілинного 
степу  «Під гарбузи»

Москаленко 
Ольга Дмит-
рівна

вихованка гуртка «Біологія рос-
лин» Комунального закладу 
«Центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді» Хер-
сонської обласної ради, учениця 10
класу Херсонського ліцею Хер-
сонської обласної ради

Рівень асиметрії розвитку 
листків деревних рослин як 
біоіндикатор екологічного 
стану навколишнього сере-
довища

Рогова Юлія 
Вікторівна

учениця 7 класу Березоворудської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Пирятинської райдержад-
міністрації Полтавської області

ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ 
ЛИШАЙНИКІВ – ІНДИКА-
ТОРІВ ЧИСТОТИ ПОВІТРЯ НА 
ТЕРИТОРІЇ СЕЛА ГОПТІВКА 
ДЕРГАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Руда Софія 
Дмитрівна

вихованка гуртка «Біологія» Кому-
нального закладу «Харківська 
обласна Мала академія наук Хар-
ківської обласної ради», учениця 
10 класу Комунального закладу 
«Токарівський ліцей» Дергачівської
районної ради Харківської області

УДОСКОНАЛЕННЯ АДАПТИВ-
НОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУ-
ВАННЯ СОЇ
В КЕГИЧІВСЬКОМУ РАЙОНІ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Саргсян Ліліт 
Варданівна

вихованка гуртка «Біологія» Кому-
нального закладу «Харківська 
обласна Мала академія наук Хар-
ківської обласної ради», учениця 
10 класу Красненської загально-
освітньої школи І-ІІІ ступенів 
Кегичівської районної ради Хар-
ківської області

Вплив мікробних препаратів 
на приживлюваність та стій-
кість сіянців Сосни звичайної 
в умовах Чернігівського Поліс-
ся

Ткаченко 
Євгеній Рус-
ланович

студент Чернігівського національ-
ного технологічного університету

Демографічна та віталітетна 
структура інвазійних попу-
ляцій череди листяної (Bidens 
frondosa L/) на території НПП 
«Пирятинський»

Янголь Неля 
Сергіївна

учениця 8 класу Березоворудської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Пирятинської районної 
ради Полтавської області

Посилення солестійкості на-
сіння злакових культур при 
проростанні

Яхін Никита 
Олегович

вихованець Комунального закладу 
«Центр позашкільної освіти» 
Мелітопольської міської ради За-
порізької області, учень 9 класу

Секція «Екологія та проблеми довкілля»
ДОСЛІДЖЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ 
ЗАСМІЧЕННЯ ВУЛИЦЬ ТА НЕ-
САНКЦІОНОВАНИХ СМІТ-
ТЄЗВАЛИЩ У 
СЛОБІДСЬКОМУ РАЙОНІ м. 
ХАРКІВ

Абазін 
Олександр 
Олександрович

вихованець гуртка «Основи хімії» 
Комунального закладу «Харківська
обласна Мала академія наук Хар-
ківської обласної ради», учень 10 
класу Харківської спеціалізованої 
школи І-ІІ ступенів № 114 Хар-
ківської міської ради Харківської 
області

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ 
ІРЖІ ГРУШІ В УМОВАХ 
КИЄВО – СВЯТОШИНСЬКОГО 
РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

БАСОК ОЛЬГА 
ЛЕОНІДІВНА

учениця 10 класу Еколого-природ-
ничого ліцею № 116 міста Києва

Моніторинг стану водних еко-
систем методом біоіндикації та 

Борідко Вік-
торія Сергіївна

вихованка гуртка «Основи науково-
дослідної роботи», учениця 11 кла-



лабораторного аналізу крові ви-
ду зооіндикатора (м.Токмак, 
Токмацький район Запорізької 
області) станом на 2018-2019 
роки

су Токмацької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 2 імені 
Олексія Миколайовича Кота Токма-
цької міської ради Запорізької 
області

Стан навколишнього середови-
ща (Свидовця) Карпати

Веденьєва 
Дар’я Артемів-
на

вихованка гуртка «Авіа моделю-
вання» Долинської районної 
Станції юних техніків Долинської 
районної ради Івано-Франківської 
області, учениця 9 класу 
Долинського науково-академічного 
ліцею «Інтелект»

«Нетрадиційні методи пере-
робки відходів нафтового по-
ходження»

Грещенко Да-
вид Сергійович

вихованець гуртка «Людина і дов-
кілля» Центру дитячої та юнацької 
творчості Лиманської районної 
ради Одеської області, учень 10 
класу Крижанівського НВК «ЗОШ 
І-ІІІ ступенів – ліцей – ДНЗ» 
Лиманського району Одеській 
області

Виготовлення соснової вовни 
як екологічний спосіб 
переробки лісової сировини

Даниленко 
Софія 
Євгенівна

вихованка гуртка «Юні фізіологи 
рослин» Донецького еколого-нату-
ралістичного центру, учениця 10 
класу Часовоярської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 15 Бахмутської район-
ної ради Донецької області

ЕКСПРЕС-МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ 
РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕН-
НЯ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ 
ПРИ ВИКОРИСТАННІ ПОБУ-
ТОВОГО ДОЗИМЕТРА

Дубовик Да-
нило Володи-
мирович

учень 11 класу Комунального нав-
чального закладу «Хіміко-екологіч-
ний ліцей» ДМР, м. Дніпро

БІОІНДИКАЦІЙНЕ ДО-
СЛІДЖЕННЯ ЧИСТОТИ АТМО-
СФЕРНОГО ПОВІТРЯ ЗА ДО-
ПОМОГОЮ ВИВЧЕННЯ ЯКО-
СТІ ПИЛКУ

Карікова Світ-
лана Анатоліїв-
на

вихованка «Львівський обласний 
центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді», уче-
ниця 11 класу Новояворівського 
НВК «ЗОШ ІІ ст. – ліцей» 
Яворівської районної ради 
Львівської області

Хлоридне забруднення ґрун-
тів,  його вплив на ріст та про-
ростання насіння зернових 
культур.

Колалба Діана 
Віталіївна

вихованка гуртка «Юний науко-
вець» Одеського обласного 
гуманітарного центру позашкільної
освіти та виховання, учениця 10 
класу КЗ «Рішельєвський ліцей» м.
Одеса

Способи визначення якості 
води у домашніх умовах

Мартинчук 
Марія Рус-
ланівна

учениця 11-А класу Гімназії біо-
технологій № 177 міста Києва

«Виявлення хрому в колодязях
м.Новомиргорода, в мікрорай-
оні розташування шкірзаводу»

Мартинюк 
Анастасія 
Андріївна

членкіня Екологічної бригади «Ком-
монерівці», учениця 11 класу Ново-
миргородської ЗШ І-ІІІ ст. № 1

«ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ІНВА-
ЗІЙНИХ ВИДІВ ФЛОРИ ПРИ-
РОДНОГО ЗАПОВІДНИКА 
«ДНІПРОВСЬКО-
ОРІЛЬСЬКИЙ»

Михлик Ана-
стасія 
Олександрівна

вихованка гуртка «Основи біології» 
Комунального позашкільного нав-
чального закладу «Центр еколого-
натуралістичної творчості уч-
нівської молоді» Дніпровської рай-
онної ради Дніпропетровської 
області, учениця 11 класу КЗ 



«Обухівська ЗОШ № 1 І-ІІІ ступе-
нів» Дніпровської районної ради 
Дніпропетровської області

Вплив викидів промислових 
підприємств м. Кривого Рогу з
різними типами забруднення 
на ріст сільськогосподарських 
гібридів рослин (кукурудзи та 
соняшнику «Maisadour» і 
«Syngenta»)

Нагорний Мак-
сим Мак-
симович

вихованець Школи юного нау-
ковця, гуртка «Юні екологи» КПНЗ
«МАНУМ»ДОР», учень 11 класу 
Криворізької загальноосвітньої 
школи I-III ступенів № 126

ВИРОБНИЦТВО БРУКІВКИ З 
СИРОВИНИ ВІДХОДІВ ВИРОБ-
НИЦТВА ІЛЬМЕНІТУ З 
ДОМІШКАМИ ВІДСОРТО-
ВАНОГО ПОБУТОВОГО ПЛА-
СТИКУ

Неміш Віталій 
Віталійович

учень 9 класу НВО «Новомирго-
родська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 3 – ДНЗ»

Побічне лісове користування 
(лікарські рослини) на те-
риторії державного підприєм-
ства «Мелітопольське лісоми-
сливське господарство»

Нижинець 
Ангеліна Пав-
лівна

вихованка Комунального закладу 
«Центр позашкільної освіти» 
Мелітопольської міської ради За-
порізької області, учениця 10 класу

«Вивчення та роль популяції 
безпритульних собак  в екоси-
стемі м. Бердичева»

Оксентюк Ан-
на 
Олександрівна

вихованка гуртка «Юні екскурсо-
води – краєзнавці» Центру поза-
шкільної освіти ім. О.Разумкова 
м. Бердичева, учениця 9 класу 
Загальноосвітнього колегіуму № 14

Діагностика якості меду за до-
помогою фізико-хімічного 
аналізу

Осипчук Вік-
торія Юріївна

вихованка Біологічного гуртка, 
учениця 11-А класу Комунального 
закладу «Луцька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 15» Луцької 
міської ради Волинської області

Отримання біогазу та 
біодобрив як спосіб переробки
побутового сміття

Печериця 
Марія Ігорівна

вихованка гуртка «Юні фізіологи 
рослин» Донецького еколого-нату-
ралістичного центру, учениця 10 
класу Часовоярської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 15 Бахмутської район-
ної ради Донецької області

БІОІНДИКАЦІЯ ЕКОЛОГО-
ПАРАЗИТОЛОГІЧНОГО СТАНУ
УРБАНІСТИЧНИХ ТЕРИТОРІЙ 
НЕМИШЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ 
М. ХАРКОВА ШЛЯХОМ 
ПРОВЕДЕННЯ ГЕЛЬМІНТО-
ЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

Приставкіна 
Станіслава Ва-
лентинівна

вихованка гуртка «Основи науково-
дослідницької діяльності в галузі 
географії» Комунального закладу 
«Харківська обласна Мала академія 
наук Харківської обласної ради», 
учениця 8 класу Комунального 
закладу «Харківський навчально-
виховний комплекс «гімназія-школа 
І ступеня» № 24 Харківської міської 
ради Харківської області імені І.Н. 
Питікова»

Червоновуха черепаха 
Trachemys scripta elegans як ін-
вазивна загроза у водоймах 
півночі Донецької області

Саприкіна 
Марія Андріїв-
на

вихованка гуртка зоологів Центру 
позашкільної роботи, учениця 9-А 
класу загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 10 Краматорської 
міської ради Донецької області

Вплив макрофітів на екологіч-
ний стан водойми річки Золота
Липа м. Бережани.

Свірська Кате-
рина Андріївна

вихованка гуртка «Лікарські росли-
ни» Позашкільного Комунального 
навчального закладу «Центр дитя-



чої та юнацької творчості» відділу 
освіти, молоді і спорту Бе-
режанської міської ради, учениця 8 
класу

Особливості фенетичної 
структури популяцій коло-
радського жука на різних за 
забрудненістю територіях Ох-
тирського району Сумської 
області

Темченко Єлі-
завєта Юріївна

вихованка гуртка «Інтелект» 
Сумського обласного центру поза-
шкільної освіти та роботи з та-
лановитою молоддю, учениця 10 
класу Комунального закладу 
Сумської обласної ради «Сумська 
обласна гімназія – інтернат для та-
лановитих та творчо обдарованих 
дітей»

«Особливості очищення води 
та ефективність роботи кому-
нального підприємства «Ви-
робниче Управління Водо-
провідно-Каналізаційне 
Господарство» м. Конотоп»

Уніат Луїза 
Дмитрівна

учениця 10 класу Конотопської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 10

Ефективність використання 
відходів деревини як екологіч-
но чистого поновлюваного 
твердого палива

Чоборяк Вадим
Євгенійович

вихованець гуртка «Юні екологи» 
Хустського районного еколого-
туристичного центру учнівської 
молоді учень 10 класу 
Кошелівської ЗОШ І-ІІІ ст.

СТАН РОСЛИН PINUS 
PALLASIANA В УМОВАХ ТЕХ-
НОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ м.
ДНІПРО

Юсипів 
Михайло 
Сергійович

учень 11 класу Комунального 
закладу освіти «Фінансово-
економічний ліцей наукового 
спрямування при Університеті мит-
ної справи та фінансів» Дні-
провської міської ради

Зменшення навантаження на 
довкілля при утриманні до-
машніх тварин за допомогою 
червоних  каліфорнійських 
черв’яків

Ярош Софія 
Русланівна

вихованка Комунального закладу 
«Центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді» Хер-
сонської обласної ради учениця 
Херсонської спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів № 31 з поглибленим 
вивченням історії, права та інозем-
них мов Херсонської міської ради

Секція «Енергозберігаючі технології»
«Живи органічно: розумна 
переробка біовідходів»

Барабаш 
Олександр 
Віталійович

вихованець гуртка «Людина і дов-
кілля» Центру дитячої та юнацької 
творчості, учень 7 класу 
Крижанівського НВК «ЗОШ І-ІІІ 
ступенів – ліцей – ДНЗ» 
Лиманського району Одеської 
області

«Міскантус – нова біоенерге-
тична рослина»

Корецька Єли-
завета Ми-
китівна

вихованка секції: Екології та аграр-
них наук Малої академії наук 
України, учениця 11-А класу гімна-
зії НПУ ім. М.П. Драгоманова 
Шевченківського району м. Києва

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНО-
СТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕП-
ЛОВОГО ЗАХИСТУ ТЕПЛОМЕ-
РЕЖ

Кучеренко 
Олег Анатолій-
ович

вихованець гуртка «Фізика» 
Енергодарської малої академії наук 
учнівської молоді, учень 10-А класу 
Енергодарського багатопрофільного 
ліцею



Вдосконалення конструкцій 
сонячних електростанцій з ме-
тою мінімізації шкідливих 
впливів на ґрунти.

Лазарова Єли-
завета Генна-
діївна

вихованка Київської малої академії 
наук, учениця 10 класу Політехніч-
ного ліцею НТУУ «КПІ»

Енергоефективний спортмай-
данчик

Мазур Євген 
Костянтинович

вихованець гуртка «Фізика» Кому-
нального закладу «Роменська міська
Мала академія наук учнівської мо-
лоді», учень 10 класу Роменської 
спеціалізованої загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ст. № 1 ім. П.І. Кал-
нишевського Роменської міської 
ради Сумської області

ПРОБЛЕМА ПИТНОЇ ВОДИ НА 
ТЕРИТОРІЇ МИКОЛАЇВЩИНИ. 
ДЕЯКІ ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 
ОПРІСНЕННЯ

Малінкін Ілля вихованець туристсько-краєзнав-
чого гуртка Будинку дитячої та 
юнацької творчості Заводського 
району м. Миколаєва Мико-
лаївської області, учень 6 класу 
Миколаївської гімназії № 41 Мико-
лаївської міської ради Мико-
лаївської області

Початки кукурудзи як біопа-
ливо та добриво в сільському 
господарстві

Мартинчук 
Анастасія Во-
лодимирівна

вихованка гуртка «Основи науково 
дослідницької діяльності» Жи-
томирського міського центру нау-
ково технічної творчості учнівської 
молоді, учениця 10 класу Жи-
томирської спеціалізованої школи №
20

Розробка сонячної електро-
станції для електроживлення 
КЗ «ХСШ № 11»

Панасенко Ігор
Сергійович

учень 11 класу Комунального 
закладу «Харківська спеціалізована
школа № 11 І-ІІІ ступенів Хар-
ківської міської ради Харківської 
області»

Візуальний побутовий актива-
тор заощадливого  відношення
до побутового споживання 
електричної енергії

Рильска Яна 
Сергіївна

членкіня гуртка «Екологія» За-
порізького центру науково-техніч-
ної творчості молоді «Грані», сту-
дентка 2 курсу Запорізького націо-
нального університету

Екологічно чиста термосумка з
підручних матеріалів

Свіжевська 
Ангеліна Воло-
димирівна

Житомирської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№ 30 

Перспективи використання со-
нячної енергії в умовах міста 
Ромни 

Сенча Іван 
Олександрович

вихованець Наукової секції 
«Географія» Комунального закладу 
«Роменська міська Мала академія 
наук учнівської молоді», учень 11 
класу Роменської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 5 Роменської 
міської ради Сумської області

МОЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА 
ШКОЛА

Фальковська 
Юлія 
Олександрівна

учениця 9 класу Зборянської гімна-
зії Верхнянської сільської ради 
ОТГ

Багаторазове використання 
води на автомийці

Шатілов Мак-
сим Володими-
рович

вихованець гуртка «Основи нау-
ково дослідницької діяльності» 
Житомирського міського центру 
науково технічної творчості уч-
нівської молоді, учень 9 класу 
ЗОШ № 30



Секція «Зоологія»
ВПЛИВ 
EUSTRONGYLIDESEXCISUS 
НА ФОРМЕННІ ЕЛЕМЕНТИ 
КРОВІ SANDER LUCIOPERCA

Анутдінова 
Дар’я Василів-
на, Кіприч Ва-
лерія Вікторів-
на

учениці 10-Б класу КЗО Солонянсь-
ке НВО «Солонянська середня 
загальноосвітня школа №1 І-ІІІ 
ступенів – Центр позашкільної 
освіти» (опорний закладу) Соло-
нянської селищної ради Дніпро-
петровської області

ВИБІРКОВІСТЬ ЖИВЛЕННЯ 
СОВИ ВУХАТОЇ 
(STRIGIFORMES) ЩОДО ВІ-
КОВИХ ГРУП ЗВИЧАЙНОЇ 
ПОЛІВКИ (MICROTUS 
ARVALIS)

Богомолов 
Олександр 
Сергійович

вихованець гуртка «Юні зоологи» 
Кам'янець-Подільське навчально-
виховне об'єднання, учень 8-В кла-
су Кам'янець-Подільської загально-
освітньої школи І-ІІІ ступенів № 7

Еколого-фауністичні до-
слідження Culicidae в заплаві 
р. Десна

Варбанець 
Марія Юріївна

вихованка гуртка «Юний науковець»
Одеського обласного гуманітарного 
центру позашкільної освіти та вихо-
вання, учениця 10 класу КЗ «Рі-
шельєвський ліцей» м. Одеса

Дослідження ентомокомплекса
комах що летять на світло в 
умовах РЛП «Фельдман Еко-
парк»

Верещагін Ва-
силь Олегович

вихованець гуртка «Основи ен-
томології» КЗ «Харківський облас-
ний Палац дитячої та юнацької 
творчості», учень 10-А класу 
Спеціалізованої англійської школи 
№ 3

«Особливості онтогенезу мо-
люсків роду AНАTINA у до-
машніх умовах» 

Войніков 
Дмитро 
Петрович

учень 10-Б класу КЗ «Приморський
регіональний українсько-
болгарський багатопрофільний ІІ-
ІІІ ступенів» Приморської районної
ради Запорізької області м. При-
морськ Запорізької області»

Вивчення ефективності збага-
чення середовища утримання 
білоруких гібонів

Каневська 
Катерина 
Андріївна

вихованка театру дітей та тварин 
«Фельдман Єкопарк», студентка 
групи ФВМ-1 Харківської держав-
ної зооветеринарної академії

Вивчення ефективності збага-
чення середовища утримання 
білоруких гібонів

Походенко 
Єлизавета 
Андріївна

вихованка театр дітей та тварин 
«Фельдман Єкопарк», учениця 9 
класу Харківської ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів № 150

РОЛЬ МУРАХ В ЛІСОСМУГАХ 
КЕГИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ 
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Коробка Мак-
сим Ігорович

вихованець гуртка «Біологія» 
Комунального закладу «Харківська
обласна  Мала академія наук Хар-
ківської обласної ради», учень 9 
класу Красненської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Кегичівської районної 
ради Харківської області

ПАТОЛОГІЧНІ ЗМІНИ В ТКА-
НИНАХ PERCAFLUVIATILIS 
ПІД ВПЛИВОМ ПАРАЗИТИЧ-
НИХ ЧЕРВІВ РОДУ 
EUSTRONGYLIDES

Кузнєцов Іван 
Петрович, 
Фурман Іван 
Андрійович

учениці 10-Б класу КЗО Соло-
нянське НВО «Солонянська 
середня загальноосвітня школа №1 
І-ІІІ ступенів – Центр позашкільної
освіти» (опорний закладу) Соло-
нянської селищної ради Дніпро-
петровської області

Вивчення поведінки альпака 
при різноманітнох формах 
збагачення

Кузнєцова 
Мирослава 
Олегівна

вихованка театру дітей та тварин 
«Фельдман Єкопарк»



«Залежність росту гібридного 
молодняку нутрій від варіантів
схрещування статі»

Лютий Андрій 
Олегович

вихованець гуртка «Поглиблене 
вивчення біології» Комунального 
закладу сумської міської ради – 
Сумський міський центр еколого-
натуралістичної творчості уч-
нівської молоді, учень 11 класу

Структура популяції 
RapanaVenosa на пляжах Оде-
си та села Санжейка

Маленко 
Даніїл Віталій-
ович

вихованець гуртка «Юний науко-
вець» Одеського обласного 
гуманітарного центру позашкільної
освіти та виховання, учень 10 кла-
су КЗ «Рішельєвський ліцей» м. 
Одеса

Фауністичний аналіз мете-
ликів родини Бражники на те-
риторії РЛП «Краматорський»

Морозова Вар-
вара Вадимівна

вихованка гуртка зоологів Центр 
позашкільної роботи, учениця 8-А 
класу загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 2 Краматорської 
міської ради Донецької області

Оцінка екологічного стану 
водойм за допомогою різних 
методів біоіндикації (на при-
кладі річок Десенка та Удай)

Налчаджі Ана-
стасія Андріїв-
на

учениця 9 класу Опорного закладу 
Пирятинська загальноосвітня шко-
ла І-ІІІ ступенів № 6 Пирятинської 
міської ради Полтавської області

Черепашки двостулкових мо-
люсків у прибережній смузі 
Чорного моря

Овчіннікова 
Ірина Валеріїв-
на

вихованка гуртка «Біологія рос-
лин» КЗ «Центр еколого-натуралі-
стичної творчості учнівської мо-
лоді» Херсонської обласної ради, 
учениця 10 класу Херсонської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступе-
нів № 31 з поглибленим вивченням 
історії, права та іноземних мов 
Херсонської міської ради

Штучні гніздівлі для Крячка 
чорного (Chlidonias niger)

Ребенко Єгор 
Вікторович

вихованець гуртка «Екологи-
краєзнавці» Києво-Святошинського
районного центру еколого-нату-
ралістичної творчості учнівської 
молоді, учень 7 класу Новосіл-
ківського академічного ліцею «Еру-
дит» Києво-Святошинської район-
ної державної адміністрації

Поведінкова реакція па-
разитоїдів соціальних ос 
полістів у локальних поселен-
нях хазяїна

Русін Антон 
Іванович

вихованець Наукового товариства 
«Скіф» Херсонського центру поза-
шкільної роботи Херсонської 
міської ради, учень 8-В класу Хер-
сонської багатопрофільної гімназії 
№ 20 ім. Б. Лавреньова Хер-
сонської міської ради

ЕКОЛОГО-МОРФОЛОГІЧНА 
ХАРАКТЕРИСТИКА НЮХО-
ВИХ ЦИБУЛИН ССАВЦІВ РІЗ-
НИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ГРУП 

Семенова Со-
ломія 
Олександрівна

учениця 10 класу Луцької гімназії 
№ 21 імені Михайла Кравчука Лу-
цької міської ради Волинської 
області

РОЗМНОЖЕННЯ ТА ЕТО-
ЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 
СТЕПОВИХ МУРАХ-ЖНЕЦІВ 
(MESSOR-STRUCTOR LATR.) 
ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ В ПРИРОДІ

Скрипченко 
Кирило 
Андрійович

вихованець гуртка «Біологія» 
Комунального закладу «Харківська
обласна Мала академія наук Хар-
ківської обласної ради», учень 8 
класу Харківської гімназії № 1 
Харківської міської ради Хар-



ківської області
Аналіз орнітофауни заплави 
Десни в околицях бази 
«Веснянка» на початку 
періоду ранньоосінньої 
міграції

Теплюк 
Катерина 
Андріївна

учениця 9 класу Опорного закладу 
Пирятинська загальноосвітня шко-
ла І-ІІІ ступенів № 6 Пирятинської 
міської ради Полтавської області

Фауна дрібних ракоподібних у 
тимчасових водоймах НПП 
«Меотида» у весняний період

Ткаченко 
Ангеліна Воло-
димирівна

учениця 7-Б класу ЗОШ І-ІІІ ст. № 
30 Краматорської міської ради 
Донецької області

Вивчення здібностей поні до 
узагальнення зорових образів

Уколова Ксенія
Олександрівна

вихованка театру дітей та тварин 
«Фельдман Єкопарк»

ОФОРМЛЕННЯ ПТЕРИ-
ЛОГРАФІЧНОГО АТЛАСУ ASIO
OTUS (LINNAEUS, 1758)

Чеверда Аліна 
Миколаївна

членкіня Хіміко-біологічного гурт-
ка «Aves», студентка 3 курсу Ві-
докремленого підрозділу НУБіП 
України Ніжинський агротехнічний
коледж

ВИВЧЕННЯ ДИНАМІКИ РО-
СТУ ТА ЗАЛЕЖНОСТІ НА-
РОДЖУВАНОСТІ ВІД ЩІЛЬНО-
СТІ ЛАБОРАТОРНОЇ ПОПУ-
ЛЯЦІЇ ACHATINA FULICA

Члек 
Олександра  
Сергіївна

вихованка гуртка «Юні зоологи» 
Комунального закладу позашкільної 
освіти «Обласний еколого-натура-
лістичний центр» Житомирської 
обласної ради, учениця 5-В класу 
Спеціалізованої загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 12 з поглиб-
леним вивченням іноземних мов С. 
Ковальчука м. Житомира

Динаміка чисельності ви-
дового складу іхтіофауни рі-
чок Удай, Перевод, Руда в 
межах НПП "Пирятинський"

Яцун Вікторія 
Олександрівна

учениця 8 класу Березоворудської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.

Секція «Мікробіологія»
Створення біопрепарату на 
основі ліполітичних ферментів
деяких представників роду 
Bacillus

Гончаренко 
Дмитро  Ва-
лентинович

вихованець гуртка «Юний науко-
вець» Центру еколого-натуралі-
стичної творчості учнівської мо-
лоді Чорноморської міської ради 
Одеської області, учень 11 класу 
Чорноморська гімназія № 1 Чор-
номорської міської ради Одеської 
області

Дослідження мікрофлори 
шкіри рук людини та вплив на 
неї особистої гігієни

Жученко Ольга
Максимівна

учениця 9 класу філії Великобі-
лозерського НВК № 1 (школа-
дитячий садок) Великобілозерської 
сільської ради Великобілозерського 
району Запорізької області Вели-
кобілозерська ЗОШ І-ІІ ступенів 
№ 3 Великобілозерської сільської 
ради Великобілозерського району 
Запорізької області

АНТИМІКРОБНА ДІЯ 
ОКРЕМИХ ГРИБІВ-МАКРОМІ-
ЦЕТІВ ТА ЛИШАЙНИКІВ 

Іщенко Віталі-
на Вадимівна

вихованка гуртка «Екологи-
краєзнавці» Києво-Святошинського 
районного центру еколого-натуралі-
стичної творчості учнівської молоді,
учениця 7 класу Новосілківського 
академічного ліцею «Ерудит» 
Києво-Святошинської районної 
державної адміністрації



АНТИМІКРОБНА ДІЯ 
ОКРЕМИХ ГРИБІВ-МАКРОМІ-
ЦЕТІВ ТА ЛИШАЙНИКІВ 

Лук’яненко 
Лілія 
Олександрівна

вихованка гуртка «Екологи-
краєзнавці» Києво-Святошинського 
районного центру еколого-натуралі-
стичної творчості учнівської молоді,
учениця 9 класу Новосілківського 
академічного ліцею «Ерудит» 
Києво-Святошинської районної 
державної адміністрації

«Дослідження мікрофлори по-
вітря навчальних класів та 
шляхи його знезараження на-
родними засобами»

Недайборщ 
Ірина Сергіївна

вихованка гуртка «Пізнай себе» 
Центр позашкільної освіти ім. 
О.Разумкова м. Бердичева

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНЕ 
ВИРОБНИЦТВО ГУСЛЯНКИ У 
ПРИВАТНИХ ГОСПОДАР-
СТВАХ

Нестор 
Олександра 
Олександрівна

вихованка гуртка «Основи фено-
логії» Комунального закладу «Чер-
нівецький обласний центр еколого-
натуралістичної творчості уч-
нівської молоді», учениця 9-В кла-
су Чернівецького ліцею № 3 медич-
ного профілю Чернівецької міської 
ради

Розробка біопрепарату для 
утилізації пластмасових полі-
мерів на основі композиції 
мікроорганізмів

Пономарьов 
Володимир 
Олександрович

вихованець гуртка «Юний науко-
вець» Центру еколого-натуралістич-
ної творчості учнівської молоді Чор-
номорської міської ради, учень 11 
класу Чорноморська гімназія № 1 
Чорноморської міської ради 
Одеської області

Фоточутливість культур мо-
лочнокислих бактерій та 
Candida albicans при утворенні
біоплівки

Радченко Хри-
стина Павлівна

вихованка гуртка «Юний науковець»
Центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді Чор-
номорської міської ради Одеської 
області, учениця 10 класу Чор-
номорська гімназія № 1 Чор-
номорської міської ради Одеської 
області

Виявлення частоти виділення 
різних мікроорганізмів при 
ураженнях дихальних шляхів

Стельмащук 
Владислав Ми-
колайович

вихованець гуртка «Юні біологи» 
КПНЗ «Центр еколого-натуралі-
стичної творчості учнівської мо-
лоді» Дніпровської районної ради 
Дніпропетровської області, учень 
11 класу КЗ «Підгородненська 
ЗОШ № 2»

«Дослідження мікрофлори 
слизової оболонки носа в уч-
нів, які часто хворіють»

Федорченко 
Володимир 
Сергійович

учень 11-А класу Гімназії біотехно-
логій № 177 міста Києва

Секція «Науки про Землю (географія, геологія)»
«ФОРМУВАННЯ  ТУ-
РИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ ПЛЕТЕНОГО 
ТАШЛИКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ»

Бурлуцька 
Дарія 
Олександрівна

вихованка гуртка географічного 
краєзнавства «Обрій» Маловис-
ківського районного будинку дитя-
чої та юнацької творчості, учениця 
10 класу Плетеноташлицької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Маловисківської районної
ради Кіровоградської області

ВПЛИВ КЛІМАТО-МЕТЕОРО-
ЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА 

Гуртова Марія 
Олександрівна

вихованка гуртка «Основи науково-
дослідницької діяльності в галузі 



УРОЖАЙНІСТЬ ОЗИМОЇ ПШЕ-
НИЦІ У ХАРКІВСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ

географії» Комунального закладу 
«Харківська обласна Мала ака-
демія наук Харківської обласної 
ради», учениця 11 класу Хар-
ківської гімназії № 14 Харківської 
міської ради Харківської області

ЗСУВИ: ПРИЧИНИ, РОЗПО-
ВСЮДЖЕННЯ ТА ЗАХИСТ

Журавель 
Юлія 
Олександрівна

вихованка гуртка геохімії та гео-
логії при НТУ «Дніпровська полі-
техніка», учениця 11 класу КЗО 
«Фінансово-економічний ліцей на-
укового спрямування при Універси-
теті митної справи та фінансів»

Зміна геологічного середови-
ща України під впливом гірни-
чодобувної промисловості

Зарубаєв 
Данііл Сергійо-
вич

вихованець Комунального закладу 
«Центр позашкільної освіти» 
Мелітопольської міської ради За-
порізької області, учень 10 класу

«Основні характеристики 
стоку води річки Куколка»

Подобрій Анна
Павлівна

учениця 10 класу Конотопської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 10 
Конотопської міської ради 
Сумської області

Особливості рослинного по-
криву  східного схилу Добро-
славівської гори

Різніченко 
Єлизавета Во-
лодимирівна

вихованка гуртка «Географ-науко-
вець» Охтирського міського центру
позашкільної освіти – Мала ака-
демія наук учнівської молоді, уче-
ниця 10 класу Охтирської ЗОШ І-
ІІІ ст. № 11

Характеристика схилів  корін-
ного берега Ворскли на ді-
лянці від р. Олешня до с. Доб-
рославівка

Сопітько Вік-
торія Володи-
мирівна

вихованка гуртка «Географ-науко-
вець» Охтирського міського центру
позашкільної освіти – Мала ака-
демія наук учнівської молоді, уче-
ниця 10 класу Охтирської ЗОШ І-
ІІІ ст. № 11

Регіональні особливості аг-
рохімічного аналізу ґрунтів та 
шляхи покращення їх  родючо-
сті

Ткаченко Дари-
на Віталіївна

учениця 11 класу НВО «Ново-
миргородська загальноосвітня шко-
ла І-ІІІ ступенів № 3 – ДНЗ»

Хаджидер - мала річка моєї 
батьківщини

Федоров Ва-
лерій

учень 6 класу КЗ «Дивізійська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів» Татарбу-
нарського району Одеської області

«ГЕОГРАФІЯ ПОШИРЕННЯ 
БАПТИСТСЬКИХ ГРОМАД НА 
ТЕРИТОРІЇ КІРОВОГРАДСЬКОЇ
ОБЛАСТІ»

Хавро Ярослав
Ярославович

вихованець гуртка географічного 
краєзнавства «Обрій» Маловис-
ківського районного будинку дитя-
чої та юнацької творчості, учень 11
класу Плетеноташлицької загаль-
ноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Маловисківської районної ради 
Кіровоградської області

Динаміка стариць річки Вор-
скла у період 1989-2019 рр.

Чергінець Ва-
лерія Юріївна, 
Роскошна 
Дар’я Мико-
лаївна

вихованки гуртка «Географ-науко-
вець» Охтирського міського центру
позашкільної освіти – Мала ака-
демія наук учнівської молоді, уче-
ниці 11 класу Охтирської ЗОШ І-ІІІ
ст. № 1 та Охтирської гімназії

Геотехнологічне та техное-
кономічне обґрунтування 

Юрескул Ганна
Олегівна

учениця Комунального закладу 
освіти «Фінансово економічний лі-



освоєння гідротермальних ре-
сурсів України

цей» Дніпровської міської ради

КАЙНОЗОЙСЬКІ ВІДКЛАДИ М.
КУП'ЯНСЬКА ХАРКІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ

Юрков Артем 
Ігорович

вихованець гуртка «Геологія, геохі-
мія та мінералогія» Комунального 
закладу «Харківська обласна Мала 
академія наук Харківської обласної
ради», учень 10 класу Харківської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступе-
нів № 29 Харківської міської ради 
Харківської області

Секція «Психологія та охорона здоров'я»
ПСИХОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ПРИ 
РОБОТІ З ДІТЬМИ ВІКОМ 7-9 
РОКІВ НА ЗАНЯТТЯХ ШКОЛИ 
КАПОЕЙРИ

Бараненко 
Юрій Вікто-
рович

учень 10-В класу Харківської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступе-
нів Харківської міської ради Хар-
ківської області

РЕВНОВНОЩІ ТА САМООЦІН-
КА

Гладких Ана-
стасія Ігорівна

учениця 10-В класу Харківської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступе-
нів Харківської міської ради Хар-
ківської області

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ 
СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА 
ОСОБИСТІСТЬ ПІДЛІТКІВ

Глова Діана 
Євгенівна

учениця 10-А класу КЗО Соло-
нянське НВО «Солонянська 
середня загальноосвітня школа №1 
І-ІІІ ступенів – Центр позашкільної
освіти» (опорний заклад) Соло-
нянської селищної ради Дніпро-
петровської області

ДЕПРЕСИВНІ СТАНИ У ПІД-
ЛІТКІВ

Куляс Анна 
Денисівна

учениця 10 класу Еколого-природ-
ничого ліцею № 116 міста Києва

ГІГІЄНІЧНА ДІАГНОСТИКА 
ДОНОЗОЛОГІЧНИХ СТАНІВ 
УЧНІВ 5 КЛАСІВ У КЛАСАХ, 
ЩО ПРАЦЮЮТЬ ЗА НАУ-
КОВО-ПЕДАГОГІЧНИМ 
ПРОЕКТОМ «ІНТЕЛЕКТ УКРАЇ-
НИ» ТА СТАНДАРТНОЮ 
ПРОГРАМОЮ ДЛЯ ПОЧАТ-
КОВОЇ ШКОЛИ

Лінкіна Ольга 
Анатоліївна

учениця 10 класу Добропільського 
навчально-виховного комплексу 
«Спеціалізована школа І-ІІІ ступе-
нів № 4 з поглибленим вивченням 
окремих предметів – дошкільний 
навчальний заклад»

Малювання з собакою, як засіб
соціальної реабілітації та адап-
тації дітей з особливими 
потребами. Впровадження 
проєкту «Малювання з соба-
кою»

Мартинчук Да-
рина Дмитрів-
на

вихованка гуртка «Юні кінологи» 
Шепетівського міського центру 
еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді, учениця 8 класу

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РАН-
НЬОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ НА МІ-
ЖОСОБИСТІСНІ СТОСУНКИ У
ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ

Марченко 
Олександра 
Дмитрівна

вихованка гуртка «Психологія» 
КПНЗ Київська Мала академія на-
ук, учениця 11 класу Українського 
гуманітарного ліцею КНУ імені Та-
раса Шевченка

Взаємозв’язок когнітивних 
процесів з особистісною пози-
цією учнів в умовах адаптації 
до середньої школи

Міланіна Ана-
стасія Сергіїв-
на

вихованка гуртка «Людина: психо-
логія» Комунального закладу «Хар-
ківська обласна Мала академія на-
ук Харківської обласної ради», уче-
ниця 9 класу Безлюдівського 
юридичного ліцею імені І.Я. Під-
копая Харківської районної ради 
Харківської області

Дослідження типології етніч- Назиров Мико- учень 11 класу Комунального 



ної ідентичності підлітків 
з різним типом локусу контро-
лю

ла Ігорович закладу освіти «Середня загально-
освітня школа № 88» Дніпровської 
міської ради

«Екологія душі: недобрі думки
та поганий настрій – пряма 
загроза для довкілля»

Непочатенко 
Юліана 
Віталіївна

вихованка гуртка «Людина і дов-
кілля» Центру дитячої та юнацької 
творчості, учениця 6 класу 
Крижанівського НВК «ЗОШ І-ІІІ 
ступенів – ліцей – ДНЗ» 
Лиманського району Одеської 
області

Покоління Z: пошук способів 
педагогічної взаємодії

Пащенко Кате-
рина Мак-
симівна

вихованка наукової секції «Психо-
логія» Комунального закладу 
«Роменська міська Мала академія 
наук учнівської молоді», учениця 
10 класу Роменської загальноосвіт-
ньої школи І-ІІІ ступенів № 4 
Роменської міської ради Сумської 
області

Портативний засіб екстреної 
психологічної самодопомоги
«Антистресс»

Пономарчук 
Данило Де-
нисович

вихованець гуртка «Екологія» За-
порізького центру науково-техніч-
ної творчості молоді «Грані» м. За-
поріжжя, учень 11 класу За-
порізького технічного ліцею 

«Вплив булінгу на поведінку 
сучасних підлітків»

Рюміна Ірина  
Юріївна

учениця 11-А класу Закладу загаль-
ної середньої освіти № 3 м. Бер-
дянська

Портативний засіб екстреної 
психологічної самодопомоги 
«Антистресс»

Саюшев Мак-
сим Андрійо-
вич

вихованець гуртка «Екологія» За-
порізького центру науково-техніч-
ної творчості молоді «Грані» м. За-
поріжжя, учень 11 класу За-
порізького технічного ліцею

Вплив шахтної атмосфери на 
психо-емоційний стан шах-
тарів

Щепіхін Павло
Миколайович

вихованець гуртка «Людина і дов-
кілля» Донецького обласного еко-
лого-натуралістичного центру, 
учень 10 класу Піддубненської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Великоновосілківської 
ради Донецької області

Секція «Фізика і астрономія»
Ефек Магнуса і м’ячі Чемпіо-
натів світу з футболу

Бородавка 
Нікіта Юрійо-
вич

учень 8 класу Комунальної 
установи «Пологівська гімназія 
«Основа» Пологівської районної 
ради Запорізької області

Зарядка з термоелементів свої-
ми руками 

Іваницький 
Олексій 
Сергійович 

вихованець гуртка «Основи нау-
ково-дослідницької діяльності» 
Житомирського міського центру 
науково технічної творчості уч-
нівської молоді, учень 10 класу Лі-
цею № 2

Фізичні властивості вібрацій 
та їх користь для організму 
людини

Коротченко 
Юлія Михай-
лівна

вихованка гуртка «Лікарські росли-
ни» Донецького обласного еколого-
натуралістичного центру, учениця 
10 класу Часовоярської загально-
освітньої школи І-ІІІ ступенів № 15
Бахмутської районної ради Донець-
кої області



РОЗРОБКА І МОДЕЛЮВАННЯ 
АВІАМОДЕЛЬНОГО ТАЙМЕРА 
ДЛЯ КОРДОВИХ МОДЕЛЕЙ

Лазарева Ана-
стасія Борисів-
на

вихованка гуртка «Радіоелек-
троніка та приладобудування» 
Комунального закладу «Роменська 
міська Мала академія наук уч-
нівської молоді», учениця 11 класу 
Роменська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ст. № 4 Роменської міської 
ради Сумської області

Планета Х Лань Максим 
Олександрович

вихованець гуртка «Фізика та аст-
рономія» КЗ ЛОР «Львівська 
обласна Мала академія наук уч-
нівської молоді», учень 9 класу 
СЗШ № 23 м. Львова

Двигун Стірлінга та термоаку-
стичний двигун

Левченко Бог-
дан Рус-
ланович

учень 11 класу Конотопської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 10 Сумської області

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАКОНОМІР-
НОСТЕЙ РОЗТАШУВАННЯ ЗІР 
У ПРОСТОРІ ЗА ДОПОМОГОЮ
МЕТОДУ МОНТЕ-КАРЛО

Московець 
Степан Сергій-
ович

вихованець наукової секції «Фізи-
ка» Комунального закладу 
«Роменська міська Мала академія 
наук учнівської молоді», учень 11 
класу Роменської спеціалізованої 
загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 2 ім. акад. А.Ф. Йоффе 
Роменської міської ради Сумської 
області

Отримання електроенергії за 
допомогою лежачих полі-
цейських

Парфенюк 
Владислав 
Сергійович

вихованець гуртка «Основи нау-
ково дослідницької діяльності» 
Житомирського міського центру 
науково технічної творчості уч-
нівської молоді, учень 7 класу Жи-
томирської ЗОШ № 30

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИ-
РОБНИЦТВА ЕЛЕКТРИЧНОЇ 
ЕНЕРГІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ ДІ-
ЮЧОЇ МОДЕЛІ ТЕПЛОВОЇ 
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

Пархоменко 
В’ячеслав 
Андрійович

вихованець гуртка «Фізика» Кому-
нального закладу «Роменська 
міська Мала академія наук уч-
нівської молоді», учень 11 класу 
Роменської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ст. № 10 Роменської 
міської ради Сумської області

ВИМІРЮВАННЯ ЧАСУ В ДО-
СЛІДЖЕННЯХ РІВНОПРИСКО-
РЕНОГО РУХУ

Полтавець 
Дар'я Дмитрів-
на

учениця 11 класу Криворізького 
природничо-наукового ліцею

Сучасна зарядка гаджетів у 
класній кімнаті

Сорокіна Вік-
торія Дмитрів-
на

вихованка гуртка «Основи науково 
дослідницької діяльності» Жи-
томирського міського центру нау-
ково технічної творчості учнівської
молоді, учениця 7 класу Жи-
томирської ЗОШ № 30

РОЗРОБКА ПРИЛАДУ ДЛЯ НА-
ЛАГОДЖЕННЯ АНТЕНИ 
РАДІОПЕРЕДАВАЧІВ, ЯКІ ЗА-
СТОСОВУЮТЬ В СПОРТИВНІЙ
РАДІОПЕЛЕНГАЦІЇ

Старун Дмитро
Валерійович

вихованець гуртка «Радіоелек-
троніка та приладобудування» 
Комунального закладу «Роменська 
міська Мала академія наук уч-
нівської молоді», учень 9 класу 
Роменська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ст. № 4 Роменської міської 
ради Сумської області Роменська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 4 



Роменської міської ради Сумської 
області

МАГЛЕВ В УКРАЇНІ: ФАНТА-
СТИКА ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?

Філь Максим 
В'ячеславович

вихованець гуртка «Фізика» Кому-
нального закладу «Роменська 
міська Мала академія наук уч-
нівської молоді», учень 10 класу 
Роменської спеціалізованої загаль-
ноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 
1 ім. П.І. Калнишевського 
Роменської міської ради Сумської 
області

«СВІТЛОВИЙ СИГНАЛ ДЛЯ 
РУХУ ПІШОХОДІВ У ТЕМНИЙ 
ЧАС ДОБИ»

Хавро Ярослав
Ярославович

вихованець гуртка «Основи 
робототехніки» Маловисківського 
районного будинку дитячої та юна-
цької творчості, учень 11 класу 
Плетеноташлицької загальноосвіт-
ньої школи І-ІІІ ступенів Маловис-
ківської районної ради 
Кіровоградської області

Перспективи використання со-
нячної кухні у Житомирській 
області

Шубін Михай-
ло Анатолійо-
вич

вихованець гуртка «Основи нау-
ково дослідницької діяльності» 
Житомирського міського центру 
науково технічної творчості уч-
нівської молоді, учень 7 класу Жи-
томирської загальноосвітньої 
школи № 5

Секція «Хімія і біохімія»
ВИЗНАЧЕННЯ ХЛОРИДІВ У 
ПИТНІЙ ВОДІ ЗА ДОПОМО-
ГОЮ КОМП’ЮТЕРНОГО 
НЕФЕЛОМЕТРА

Бура Анастасія
Віталіївна

вихованка гуртка «Основи хімії» 
Комунального закладу «Харківська
обласна Мала академія наук Хар-
ківської обласної ради», учениця 
10 класу Харківської спеціалізо-
ваної школи І-ІІІ ступенів №73 
Харківської міської ради Хар-
ківської області

Розробка комбінованого адсор-
бенту на основі каолініту для 
очищення стічних вод від 
аніонних поверхнево-активних
речовин

Голуб Ольга 
Олегівна

вихованка Комунального закладу 
«Центр позашкільної освіти» 
Мелітопольської міської ради, уче-
ниця 10 класу Мелітопольської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 Запорізької
області

РОЗРОБКА МЕТОДУ 
ОСАДЖЕННЯ ОРГАНІЧНИХ 
СПОЛУК ЗІ СТІЧНИХ ВОД 
М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ВИРОБ-
НИЦТВ

Грабко Денис 
Олександрович

вихованець гуртка «Основи хімії» 
Комунального закладу «Харківська
обласна Мала академія наук Хар-
ківської обласної ради», учень 11 
класу Харківської гімназії № 116 
Харківської міської ради Хар-
ківської області

ХІМІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЯК 
ПРИРОДООХОРОННИЙ ФАК-
ТОР ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 
ПОРОШКОПОДІБНИХ СМЗ

Дворянкіна 
Світлана 
Євгенівна

учениця 11 класу Комунального на-
вчального закладу «Хіміко-еко-
логічний ліцей» Дніпровської 
міської ради

ІНТЕНСИВНИЙ СПОСІБ 
КУЛЬТИВУВАННЯ  ГРИБА 
ГЛИВИ ЗВИЧАЙНОЇ 
(PLEUROTUS OSTREATUS ) НА

Дзябенко 
Софія Сергіїв-
на

вихованка гуртка «Юний хімік» 
Комунального закладу «Міський 
еколого-натуралістичний центр ді-
тей та учнівської молоді Марга-



РІЗНИХ СУБСТРАТАХ нецької міської ради Дніпро-
петровської області», учениця 11 
класу Марганецької спеціалізо-
ваної загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 9 з поглибленим вив-
ченням окремих предметів

Визначення вмісту нітратів, 
свинцю та заліза у зразках 
питної води і води поверхне-
вих водойм м. Києва з елемен-
тами біотестування на росли-
нах

Дмитрієва 
Крістіна 
Михайлівна

вихованка гуртка «Біотехнологія» 
Київського Палацу дітей та 
юнацтва, учениця 11 класу Гімназії
№ 179 м. Києва

ВИКОРИСТАННЯ ВТОРИННОЇ 
СИРОВИНИ В ТЕХНОЛОГІЇ 
ЗАКЛАДУНИХ СУМІШЕЙ

Зимовець 
Євген Олексій-
ович

учень 11 класу Комунального нав-
чального закладу «Хіміко-екологіч-
ний ліцей» Дніпровської міської 
ради

«Анізотропія кристалів: чому 
кристали такі різні»

Крилєв Ми-
кита Сергійо-
вич

вихованець гуртка «Людина і дов-
кілля» Центру дитячої та юнацької 
творчості Лиманської районної 
ради Одеської області, учень 10 
класу Крижанівського НВК «ЗОШ 
І-ІІІ ступенів – ліцей – ДНЗ» 
Лиманського району Одеської 
області

СТВОРЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ 
УМОВ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ 
КРИСТАЛІВ КУПРУМ (ІІ) 
СУЛЬФАТУ ЗА ДОПОМОГОЮ 
РЕАКТОРА

Кузьменко 
Олександр 
Станіславович

учень 10 класу Криворізького нав-
чально-виховного комплексу № 129
«Гімназія-ліцей академічного 
спрямування»

ЗБЕРІГАННЯ БІОЛОГІЧНИХ 
ОБ’ЄКТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ 
КРІОПРОТЕКТОРІВ

Леонтьєв 
Владислав Ро-
манович

Харківської спеціалізованої школи 
І ІІІ ступенів № 17 Харківської 
міської ради Харківської області

Вивчення властивостей мила 
на прикладі мила, створеного в
лабораторії

Лук'янчук Те-
тяна Олегівна

членкіня гуртка «Радикал», сту-
дентка групи 21-Ор Харківського 
державного автомобільно-дорож-
нього коледжу

Визначення кількісного вмісту
вітаміну С в овочах і фруктах

Малинич Ва-
лерія Василів-
на

учениця 11 класу Житомирського 
екологічного ліцею № 24

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ДНК ТВА-
РИННОГО ПОХОДЖЕННЯ В 
М’ЯСНИХ ПРОДУКТАХ МЕТО-
ДОМ ПОЛІМЕРАЗНОЇ ЛАНЦЮ-
ГОВОЇ РЕАКЦІЇ В РЕАЛЬ-
НОМУ ЧАСІ

Романюк 
Марія 
Олександрівна

вихованка гуртка «Екологи-
краєзнавці» Києво-Святошинського
районного центру еколого-нату-
ралістичної творчості учнівської 
молоді, учениця 9 класу Новосіл-
ківського академічного ліцею «Еру-
дит» Києво-Святошинської район-
ної державної адміністрації

Лікувальні властивості боліт 
села Петроострів на 
Кіровоградщині

Федорова Юлія
Володимирівна
та Левіна Ве-
роніка Дмит-
рівна

учениці 9 класу НВО «Новомирго-
родська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 3 – ДНЗ»

Створення композиційних 
матеріалів для засобів індиві-
дуального бронезахисту

Юрченко Тарас вихованець гуртка «Екологи-
краєзнавці» Києво-Святошинського 
районного центру еколого-натуралі-
стичної творчості учнівської молоді,



учень 9 класу Новосілківського ака-
демічного ліцею «Ерудит» Києво-
Святошинської районної державної 
адміністрації

Дослідження якості молочних 
продуктів

Юсупов 
Михайло Вік-
торович

учень 10-Б класу Гімназії біотехно-
логій № 177 міста Києва

Дослідження властивостей 
інгібіторів корозії створених 
на основі рослинної сировини

Ючинська 
Анастасія 
Олегівна

вихованка гуртка «Юні науковці-
екологи» КПНЗ «МАНУМ» ДОР, 
учениця 9-Б класу Криворізького 
Центрально-Міського ліцею Кри-
ворізької міської ради


