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

НАКАЗ
м. Київ

«20» лютого 2020 р. № 16

Про підсумки проведення очного етапу
Всеукраїнського конкурсу
винахідницьких і раціоналізаторських
проектів еколого-натуралістичного напряму
(вікова категорія 16-23 років включно)

Відповідно  до  наказів  Міністерства  освіти  і  науки  України  від
28.11.2019 р. № 1489 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік (за
основними напрямами позашкільної освіти)» та від 03.10.2012 р. № 1068 «Про
затвердження  Положення  про  Всеукраїнський  конкурс  винахідницьких  і
раціоналізаторських  проектів  еколого-натуралістичного  напряму»,
зареєстрованого  у  Міністерстві  юстиції  України  18  жовтня  2012  р.  за
№ 1748/22060, за підтримки Національної академії наук України, Українського
альянсу  по  боротьбі  з  підробками  та  піратством,  Державного  підприємства
«Український  інститут  інтелектуальної  власності»,  патентно-правової  фірми
«Пахаренко  і  партнери»,  Національного  університету  біоресурсів  і
природокористування  України,  Київського  національного  університету  імені
Тараса  Шевченка,  низки  академічних  установ  НАН  України,  Національний
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді з 18 по 20 лютого 2020 року
провів  очний  етап  Всеукраїнського  конкурсу  винахідницьких  і
раціоналізаторських  проектів  еколого-натуралістичного  напряму  (для  вікової
категорії від 16 до 23 років включно).

Відповідно до рішення компетентного журі,

НАКАЗУЮ:

І. Нагородити  дипломом  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки
України  переможців  та  призерів  Всеукраїнського  конкурсу
винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного
напряму (для вікової категорії від 16 до 23 років включно):

За І місце:
В категорії (секції) «Біологія»
То Марію Туанівну, вихованку гуртка «Генетика» Київського палацу дітей та
юнацтва, ученицю 11 класу СЗШ № 128 м. Києва з проектом: Культивування in
vitro та отримання «бородатих» коренів Аstragalus dasyanthus (92 бали).



В  категорії  (секції)  «Екологічно  безпечні  технології  та  прикладна
екологія»:
1. Воскобойнік Анастасію, ученицю 11 класу, Пашали Едуарда, ученя 10 класу
Новоселівського ЗЗСО І-ІІІ степенів, Куяльницької сільської ради, Подільського
району Одеської області, з проектом: Чисте село – здорові люди (93 бали);
2. Школу Ігоря Валерійовича, вихованця гуртка «Поглиблене вивчення біології»
комунального  закладу  –  Сумський  міський  центр  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді,  учня 11-Б класу Класичної  гімназії,  з  проектом:
Перспективи  застосування  аквапоніки  у  виробництві  вітамінної  продукції  –
Салату сійного листового (Lactuca sativa var. secalina) (91 бал).

В категорії (секції) «Інженерні науки»
Васараб-Кожушну Олександру  Юріївну, вихованку гуртка «Юні агрохіміки»
комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Центр  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Дніпровської  районної  ради
Дніпропетровської  області»,  ученицю  11  класу  Комунального  закладу
«Підгородненська  ЗОШ  №  2  І-ІІІ  ступенів»  Дніпровської  районної  ради
Дніпропетровської  області,  з  проектом:  Дослідження  властивостей
конструкційних пластиків, наповнених вторинним поліетиленом (95 балів).

В категорії (секції) «Комп’ютерні науки та штучний інтелект»:
1. Бобра Олексія Романовичя, Павлюка Олександра Володимировича, студентів
ІІІ курсу Державного навчального закладу «Київський професійний коледж з
посиленою військовою та фізичною підготовкою», вихованця відділення КИЇВ-
СТОЛИЦЯ КПНЗ «Київська мала академія наук учнівської молоді, з проектом:
RoboPROFI (90 балів);
2.  Шумного  Віктора  Олександровича,  студента  ІІ  курсу  Державного
навчального закладу «Київський професійний коледж з посиленою військовою
та фізичною підготовкою», з проектом: RoboPROFI (90 балів).

В категорії (секції) «Медицина та охорона здоров’я»
Лоцман  Анастасію  Вадимівну,  вихованку  гуртка  «Біофізика»  Запорізького
центру науково-технічної творчості молоді «Грані» м. Запоріжжя, студентку 1
курсу  Запорізького  національного  університету,  з  проектом:  Портативний
прилад  для  активації  відновлення  рухової  активності  кінцівок  в  пост-
інстультний період (91 бал).

В категорії (секції) «Науки про Землю»
Самойленка  Нікіту  Олександровича,  вихованця  гуртка  «Загальна  біологія  з
основами  дослідництва»  комунального  закладу  Сумської  міської  ради  –
Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді,
учня 10-Г класу КУ Сумська гімназія № 1 м. Суми, з проектом: Потенційний
загальногеологічний заказник місцевого значення «Грунівська крейда» (91 бал).

В категорії (секції) «Психологія»
Кучержинську Юлію Сергіївну, ученицю 10 класу Тарутинського НВК «ЗОШ І-
ІІІ  ступенів  –  ліцей  –  д/з»  Одеської  області,  з  проектом:  Виявлення  рівня



макіавеллізму у підлітків старшого шкільного віку та їх схильність до булінгу
(91 бал).

В категорії (секції) «Ресурси енергозбереження»
Мойсеєнка  Леонтія  Олеговича,  студента  ІІІ  курсу  Державного  навчального
закладу «Київський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною
підготовкою»,  вихованця  відділення  КИЇВ-СТОЛИЦЯ  КПНЗ  «Київська  мала
академія наук учнівської молоді», з проектом: UASolar (92 бали).

В категорії (секції) «Сільськогосподарське дослідництво та винахідництво»
Якіменка  Володимира  Олександровича,  вихованця  гуртка  «Юні  садівники»
Вінницької обласної станції юних натуралістів,  студента І курсу Вінницького
транспортного  коледжу,  з  проектом:  Технології  вирощування  та  способи
розмноження різних сортів та форм Каштана Європейського/їстівного (Castanea
sativa), відповідно до грунтово-екологічних умов лісостепової зони України (96
балів).

В категорії (секції) «Фізика»
Мартинчук  Анастасію  Володимирівну,  вихованку  гуртка  «Основи  науково-
дослідницької  діяльності»  Житомирського міського центру науково технічної
творчості  учнівської молоді, ученицю 10 класу Житомирської спеціалізованої
школи  I-III  ступенів  №  20,  з  проектом:  П’єзогенератор  для  освітлення
рекламних щитів (91 бал). 

В категорії (секції) «Хімія»
Решетник  Вероніку  Сергіївну,  ученицю  10  класу  Технічного  ліцею
Дніпровського району міста Києва, з проектом: Захисна паста для рук – продукт
косметичної та колоїдної хімії (91 бал).

За ІІ місце:
В категорії (секції) «Біологія»:
1.  Апанасенка  Владислава  Петровича,  вихованця  гуртка  «Юні  квітникарі»
комунального  закладу  «Чернігівська  обласна  станція  юних  натуралістів»,
здобувача освіти 10 класу Чернігівського обласного педагогічного ліцею для
обдарованої сільської молоді Чернігівської обласної ради з проектом: Фітолампа
«Веселка» (89 балів);
2. Зозук Софію Олександрівну, вихованку гуртка «Основи біології англійською
мовою»  Київського  Палацу  дітей  та  юнацтва,  з  проектом:  Оцінка  впливу
екстрактів генетичномодифікованих рослин на кишкову паличку (87 балів);
3.  Лисенко  Ларису  Євгенівну,  вихованку  гуртка  «Молекулярна  біологія»
Київського  палацу  дітей  та  юнацтва,  ученицю  11  класу  Школи  «Оптіма»,  з
проектом: Створення трансгенних рослин моркви, що містять ген зшитого білку
антигенів esat6:ag85b з mycobactérium tuberculósis (88 балів).

В  категорії  (секції)  «Екологічно  безпечні  технології  та  прикладна
екологія»:
1.  Бондаренко  Владу  Олександрівну,  студентку  1  курсу  Харківського
національного  університету  імені  В.Н.  Каразіна,  з  проектом:  Особливості



формування  мікроклімату  під  впливом  зелених  насаджень  в  умовах
урбанізованого середовища (84 бали);
2. Сєранову Вікторію Володимирівну, ученицю 10 класу Навчально-виховного
комплексу  «Балтська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  3  –  колегіум»
Одеська  область,  з  проектом:  Виробництво  товарів  для  дому  з  натуральної
сировини (82 бали);
3.  Хавра  Ярослава  Ярославовича,  вихованця  гуртка  «Основи робототехніки»
Маловисківського РБДЮТ, учня 11 класу Плетеноташлицької загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради Кіровоградської області, з
проектом: Використання пет-пляшок для 3D-друку (85 балів).

В категорії (секції) «Інженерні науки»:
Грицюка Павла Олеговича, студента ІІІ курсу Державного навчального закладу
«Київський  професійний  коледж  з  посиленою  військовою  та  фізичною
підготовкою»,  вихованця  відділення  КИЇВ-СТОЛИЦЯ  КПНЗ  «Київська  мала
академія наук учнівської молоді», з проектом: Ukrainian Speed USPEED-D2 (85
балів).

В категорії (секції) «Медицина та охорона здоров’я»
1. Грушевенко Дарину Ігорівну, вихованку секції МАН «Логос» Херсонського
центру  дитячої  та  юнацької  творчості,  ученицю  11  класу  Херсонської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 52 з поглибленим вивченням  української
мови  Херсонської  міської  ради,  з  проектом:  Збереження  репродуктивного
здоров’я та планування сім’ї в сексуальній культурі молоді (80 балів);
2.  Левченко  Ольгу  Едуардівну,  ученицю  11  класу  УМЛ  НМУ
ім. О.О. Богомольця,  Шевченківський  район  міста  Києва,  з  проектом:
Комплексне  лікування   поранень  нижніх  кінцівок  у  військовослужбовців
учасників АТО/ООС (85 балів);
3. Тимощука Романа Олександровича, вихованця гуртка «Юні винахідники та
раціоналізатори» Дубенської міської станції юних техніків, Рівненської області,
учня 11 класу Дубенської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№  5  з  поглибленим  вивченням  іноземних  мов,  з  проектом:  Універсальна
одномісна учнівська парта для дітей з порушенням опорно-рухового апарату (81
бал).

В категорії (секції) «Науки про Землю»:
1.  Бурлуцьку  Дарію  Олександрівну,  вихованку  гуртка  географічного
краєзнавства  «Обрій»  Маловисківського  районного  будинку  дитячої  та
юнацької  творчості,  ученицю 10  класу  Плетеноташлицької  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради Кіровоградської області, з
проектом:  Екологічний  туризм  як  один  з  шляхів  розв’язання  еколого-
географічних  проблем  малих  рік  Кіровоградської  області  (на  прикладі  річки
Плетений Ташлик) (82 бали);
2. Різніченко Єлизавету Володимирівну, вихованку гуртка «Географ-науковець»
Охтирського  міського  центру  позашкільної  освіти  –  Мала  академія  наук
учнівської молоді, ученицю 10 класу Охтирської ЗОШ І-ІІІ ст. № 11, з проектом:
Особливості рослинного покриву східного та західного схилів Доброславівської
гори (83 бали).



В категорії (секції) «Психологія»:
1. Нікову Регіну Станіславівну, вихованку гуртка «Юні науковці», ученицю 9
класу Тарутинського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцей – ДНЗ» Одеської області,
з проектом: Вивчення ставлення соціуму до людей з особливими потребами та
впровадження інклюзивної освіти у навчальних закладах (87 балів);
2.  Хінєву Ганну Іванівну, ученицю 11 класу Городненської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Болградської  ради  Одеської  області,  з  проектом:
Психологічні  особливості  переживання  самотності  в  підлітковому  віці  (83
бали).

В категорії (секції) «Ресурси енергозбереження»
Барабаш Олександра Віталійовича, вихованця гуртка «Природа рідного краю»
ЦДЮТ  Лиманської  районної  ради  Одеської  області,  учня  9  класу
Крижанівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцей – ДНЗ» Лиманського району
Одеській  області,  з  проектом:  Екологічно  безпечне  отримання  енергії  та
біодобрива  з  органічного  сміття  чи  енергозберігаюча,  економічно-вигідна  та
екологічно-безпечна переробка органічних відходів (85 балів).

В  категорії  (секції)  «Сільськогосподарське  дослідництво  та
винахідництво»:
1.  Дідківську  Дарію  Олегівну, вихованку  гуртка  «Юний  дослідник»  Центру
дитячої та юнацької творчості  Смілянської районної ради, ученицю 11 класу
ЗЗСО  І-ІІІ  ступенів  с.  Березняки  Березняківської  сільської  ради  Черкаської
області,  з проектом: Вплив строків посіву на врожайність гібридів кукурудзи
вітчизняної селекції в умовах центрального лісостепу України (83 бали);
2. Жученко Ольгу Максимівну, ученицю 9 класу філії Великобілозерського НВК
№  1  (школа-дитячий  садок)  Великобілозерської  сільської  ради
Великобілозерського  району  Запорізької  області  Великобілозерська  ЗОШ  І-ІІ
ступенів  № 3 Великобілозерської  сільської  ради  Великобілозерського району
Запорізької області,  з проектом: Дослідження впливу природного органічного
добрива «Біо-гель» на врожайність і вирощування капусти (81 бал);
3.  Мартинюка  Михайла  Сергійовича,  вихованця  гуртка  «Експериментальна
мікробіологія» Київського Палацу дітей та юнацтва, учня 10 класу Гімназії №
153  ім.  О.С.  Пушкіна,  з  проектом:  Дослідження  антагонізму  бактерій  роду
Bacillus проти фітопатогенних бактерій (81 бал).

В категорії (секції) «Фізика»
Сокирлей  Світлану  Миколаївну,  вихованку  гуртка  «Конструювання
радіотехнічних,  радіоелектронних та  електротехнічних приладів» Рухівського
районного центру науково-технічної творчості, ученицю 11 класу Костилівської
загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів,  з  проектом:  Ультразвукова голографія
(83 бали).

В категорії (секції) «Хімія»:
1.  Титаренко Маргариту  Станіславівну, ученицю 10  класу  Технічного  ліцею
Дніпровського району міста Києва, з проектом: Гіалуронова кислота – сировина
сучасної косметології (88 балів);



2.  Титаренко Милославу Станіславівну, ученицю 10  класу  Технічного ліцею
Дніпровського району міста Києва,  з  проектом: Застосування ALOE VERA у
косметології (88 балів).

За ІІІ місце:
В категорії (секції) «Біологія»:
1. Бурбелу Олену Миколаївну, вихованку гуртка «Основи біології англійською
мовою»  Київського  Палацу  дітей  та  юнацтва,  ученицю  11  класу
Предславинської  гімназії  №  56  з  проектом:  Отримання  трансгенних  рослин
моркви, здатних експресувати ген людського інтерферону альфа (79 балів);
2.  Власюк  Валерію  Олегівну,  вихованку  гуртка  «Біотехнологія»  Київського
Палацу дітей та юнацтва, ученицю 9 класу Освітні технології, з проектом: Вміст
ферменту Рубіско в листках рослин різних екологічних груп (70 балів);
3. Дубчака Артема Сергійовича, вихованця гуртка «Біотехнологія» Київського
Палацу дітей та юнацтва, учня 10 класу Технічного ліцею, з проектом: Зміна
функціональних показників фотосинтетичного апарату листків озимої пшениці
при позакореневому живлені з використанням синтетичних плівкоутворювачів
(78 балів);
4.  Колоснікову  Дарію  Станіславівну,  вихованку  гуртка  «Географ-науковець»
Охтирського  міського  центру  позашкільної  освіти  –  Мала  академія  наук
учнівської молоді, ученицю 10 класу Охтирської ЗОШ І-ІІІ ст. № 11, з проектом:
Динаміка  рослинного  покриву  східного  схилу  улоговини  Зеленого  озера  під
впливом антропогенних та природних чинників (70 балів);
5.  Крупську  Поліну  Віталіївну,  вихованку  гуртка  Волинського  еколого-
натуралістичного центру, ученицю 10-А класу комунального закладу «Луцька
гімназія  №  21  імені  Михайла  Кравчука»  Луцької  міської  ради  Волинської
області,  з  проектом:  Інвазійна  активність  деревних-видів  інтродуцентів  в
паркових насадженнях міста Луцька (71 бал);
6.  Кузнєцова Івана Петровича,  учня 10-Б класу Комунального закладу освіти
Солонянське  НВО  «Солонянська  середня  загальноосвітня  школа  №1  І-ІІІ
ступенів  –  Центр  позашкільної  освіти»  (опорний  заклад)  Солонянської
селищної ради Дніпропетровської  області,  з  проектом:  Зміни в тканинах риб
родини cyprinidae внаслідок інтоксикації хлоридом цинку (70 балів);
7. Фурмана Івана Андрійовича, учня 10-Б класу Комунального закладу освіти
Солонянське  НВО  «Солонянська  середня  загальноосвітня  школа  №1  І-ІІІ
ступенів  –  Центр  позашкільної  освіти»  (опорний  заклад)  Солонянської
селищної ради Дніпропетровської  області,  з  проектом:  Зміни в тканинах риб
родини cyprinidae внаслідок інтоксикації хлоридом цинку (70 балів);
8. Кузнєцову Мирославу Олегівну, вихованку Театру дітей та тварин Feldman
Ecopark Регіонального ландшафтного парку Feldman Ecopark, ученицю 7 класу
Харківської гімназії № 152, з проектом: Вивчення поведінки альпака (74 бали);
9.  Кучеренко Дарію  Сергіївну, вихованку  гуртка  «Юний  науковець»  Центру
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Чорноморської  міської
ради  Одеської  області,  ученицю  9  класу  Олександрівської  загальноосвітньої
школи Чорноморської  міської  ради,  з  проектом:  Ідентифікація  бактерій  роду
Pediococcus серед лактоактерій з коковою морфологією, виділених  з Чорного
моря (70 балів);



10.  Любого  Андрія  Андрійовича,  вихованця  гуртка  «Свійські  тварини»
Комунального  закладу  Сумської  міської  ради  –  Сумський  міський  центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, учня 10-А класу ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 19 м. Суми, з проектом: Розмноження качки Мандаринки в неволі в
залежності від фактору турбування (78 балів);
11.  Михайлюк  Софію  Тарасівну,  вихованку  гуртка  зоології,  ботаніки  Івано-
Франківського обласного відділення Малої академії наук України, ученицю 11
класу Городенківської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Городенківської районної ради
Івано-Франківської  області,  з  проектом:  Орнітофауна  малих  міст  басейну
середньої течії річки Дністер в осінньо-міграційний період (70 балів);
12. Оксенюк Юлію Іванівну, ученицю 11 класу Загальноосвітньої школи № 1 І-
ІІІ  ступенів  імені  Героя  України  Андрія  Снітка  смт.  Малевичі  Волинської
області,  з  проектом:  Черемський  природний  заповідник,  як  осередок
збереження  рідкісних  видів  рослин,  що  занесені  до  міжнародних
природоохоронних документів (70 балів);
13.  Осадчук  Любов  Юріївну,  вихованку  гуртка  зоології,  ботаніки  Івано-
Франківського обласного відділення Малої академії наук України, ученицю 10
класу Городенківської гімназії імені Антона Крушельницького Городенківської
районної ради Івано-Франківської області, з проектом: Екологічні особливості
яструбових птахів на території Північного Покуття (70 балів);
14.  Сидорак  Вікторію  Володимирівну,  вихованку  гуртка  зоології,  ботаніки
Івано-Франківського  обласного  відділення  Малої  академії  наук  України,
ученицю  11  класу  Городенківської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №  1  Городенківської
районної ради Івано-Франківської області, з проектом: Орнітофауна малих міст
басейну середньої течії річки Дністер в осінньо-міграційний період (70 балів);
15.  Уколову Ксенію Олександрівну, вихованку гуртка Театру дітей та  тварин
Регіонального ландшафтного парку Feldman Eсopark, з проектом: Ефективність
збагачення середовища існування поні (Equus caballus) і африканського віслюка
(Equus africanus asinus) (76 балів).

В  категорії  (секції)  «Екологічно  безпечні  технології  та  прикладна
екологія»:
1.  Бондарчук  Валентину  Вікторівну, вихованку  гуртка  «Троянівське  шкільне
лісництво», ученицю 11 класу Опорного закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів с. Троянівка» Маневицького району Волинської області,  з проектом:
Троянівські дуби – перспектива заповідування (73 бали);
2. Дементьєва Євгенія Ігоровича, вихованця екологічного гуртка «Жайворонок»
Центру дитячої та юнацької творчості Петрівської районної ради, учня 11 класу
Петрівського НВО «Загальноосвітня школа І-Ш ст. – гімназія» Кіровоградської
області,  з  проектом: Оцінка токсичності  донних відкладів річки Інгулець (70
балів);
3.  Зарецького  Василя  Миколайовича,  вихованця  гуртка  «Основи  біології
англійською мовою» Київського палацу дітей та юнацтва, учня 11 класу Гімназії
№ 117 імені Лесі Українки, з проектом: Визначення здатності водних рослин
папороті Salvinia natans (L.) All та ряски Lemna minor (L.) відновлювати хром
(VI) фотолампа (77 балів);
4.  Погрібну  Анну  Сергіївну,  вихованку  гуртка  «Юні  екологи-
природодослідники» Смілянського центру дитячої та юнацької молоді, ученицю



10  класу  Балаклеївського  ліцею  –ЗЗСО  імені  Євгенії  Гулі,  з  проектом:
Порівняння умов пророщування насіння культурних рослин з метою отримання
максимальної кількості хлорофілу (77 балів).

В категорії (секції) «Інженерні науки»:
1.  Іваницького  Олексія  Сергійовича,  вихованця  гуртка  «Основи  науково-
дослідницької  діяльності»  Житомирського  міського  центру  науково-технічної
творчості учнівської молоді, учня 10 класу Ліцею № 2, з проектом: Зарядка для
туристів (78 балів);
2. Савіна Романа Сергійовича, вихованця гуртка «Енергія і будівництво», учня 2
курсу  Державного  навчального  закладу  «Міжрегіональне  вище  професійне
будівельне  училище  м.  Краматорська»,  з  проектом:  Використання
нанофільтрації для очистки підземних вод (78 балів).

В категорії (секції) «Медицина та охорона здоров’я»:
1.  Фізер  Анастасію  Юріївну,  вихованку  гуртка  «Медична  школа»  Дитячого
естетико-натуралістичного центру «Камелія», ученицю 11-А класу Броварської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 5 імені Василя Стуса Київської області, з
проектом:  Використання  пробіотика  біоспорину  одночасно  з  фітовідварами
(Нові перспективи) (78 балів);
2.  Фудулакі  Валентина  Олеговича,  вихованця  гуртка  «Основи  біології»
Арцизького центру дитячої та юнацької творчості,  учня 11 класу Арцизького
закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ст.  №  4  Арцизької  районної  ради
Одеської  області,  з  проектом:  Визначення  фізико-хімічних  показників  та
мікрофлори йогуртів промислових та домашнього (70 балів).

В категорії (секції) «Науки про Землю»:
1.  Нагорняк  Ірину  Василівну,  вихованку  гуртка  зоології,  ботаніки  Івано-
Франківського обласного відділення Малої академії наук України, ученицю 10
класу Городенківської гімназії імені Антона Крушельницького Городенківської
районної ради Івано-Франківської області,  з проектом: Характеристика малих
річок,  правих  приток  Дністра  в  Городенківському  районі  Івано-Франківської
області (73 бали);
2.  Романчук  Адріану  Андріївну,  вихованку  гуртка  зоології,  ботаніки  Івано-
Франківського обласного відділення Малої академії наук України, ученицю 9
класу Городенківської гімназії імені Антона Крушельницького Городенківської
районної ради Івано-Франківської області,  з проектом: Характеристика малих
річок,  правих  приток  Дністра  в  Городенківському  районі  Івано-Франківської
області (70 балів).

В категорії (секції) «Психологія»
Корякіну  Катерину  Вікторівну,  вихованку  гуртка  «Поглиблене  вивчення
біології» Комунального закладу Сумської міської ради Сумський центр еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  з  проектом:  Вплив дидактичних
ігор на розвиток зорової пам’яті у дітей старшого дошкільного віку (75 балів).

В категорії (секції) «Ресурси енергозбереження»:



1.  Заболотнікова  Євгена  Геннадійовича,  вихованця  гуртка  «Енергія  і
будівництво»,  студента  І  курсу  Державного  навчального  закладу
«Міжрегіональне  вище  професійне  будівельне  училище  м.  Краматорська»,  з
проектом: Перспективи мембранних біореакторів (МБР) (70 балів)
2.  Михальчук  Владу  Олександрівну,  вихованку  гуртка  «Екологічне
краєзнавство»  Донецького  обласного  еколого-натуралістичного  центру,
ученицю  8  класу  Піддубненської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Великоновосілківської  районної  ради  Донецької  області,  з  проектом:
Енергоефективний будинок – будинок майбутнього (72 бали).

В  категорії  (секції)  «Сільськогосподарське  дослідництво  та
винахідництво»:
1. Дзябенко Софію Сергіївну, вихованку гуртка «Юні агрохіміки» комунального
закладу  «Міський  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді
Марганецької  міської  ради  Дніпропетровської  області»,  ученицю  11  класу
Марганецької  спеціалізованої  загальноосвітньої  школи  №  9  І-ІІІ  ступенів  з
поглибленим  вивченням  окремих  предметів  з  проектом:  Інтенсивний  спосіб
культивування гриба гливи звичайної (Рleurotus Оstreatus) на різних субстратах
(79 балів);
2. Дондову Ксенію Юріївну, вихованку наукового товариства, ученицю 11 класу
Надеждівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Арцизької районної ради,
Одеської  області,  з  проектом:  Доцільність  ефективної  переробки  вторинної
сировини виноробства (70 балів);
3. Карпенка Василя Миколайовича, вихованця гуртка «Біологічне різноманіття»
Центру дитячої та юнацької творчості м. Арциз, учня 11 класу Надеждівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Арцизької  районної  ради,  Одеської
області, з проектом: Використання альтернативних джерел палива в приватних
господарствах (78 балів);
4.  Пенчука  Євгена  Євгеновича,  вихованця  гуртка  «Юний  дослідник»  КПНЗ
«Мала академія наук учнівської молоді» Василівської районної ради Запорізької
області, учня 11 класу комунального закладу «Дніпрорудненська спеціалізована
школа І-ІІІ ступенів Світоч», з проектом: Підбір сортів арахісу для вирощування
на півдні України. Агротехнічні прийоми його вирощування (77 балів);
5. Поду Дмитра Ігоровича, вихованця гуртка «Основи біології» комунального
позашкільного навчального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області, учня
11  класу  комунального  закладу  «Партизанська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ступенів» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області, з проектом:
Порівняння  продуктивності  сортів  бамії  української  та  зарубіжної  селекції  в
умовах північного степу (71 бал);
6.  Щепіхіна  Павла  Миколайовича,  вихованця  гуртка  «Юні  рослинники»
Великоновосілківської  районної  станції  юних натуралістів  Донецької  області,
учня  10  класу  Піддубненської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Великоновосілківської  районної  ради  Донецької  області,  з  проектом:
Агроекологічне випробування нових гібридів кукурудзи в ґрунтово-кліматичних
умовах Великоновосілківського району Донецької області (71 бал).

В категорії (секції) «Хімія»



Голубаша Івана Івановича, вихованця гуртка «Енергія і будівництво», студента 2
курсу  Державного  навчального  закладу  «Міжрегіональне  вище  професійне
училище м. Краматорська», з проектом: Глибока біологічна очистка стічних вод
від сполук азоту (77 балів).

ІІ. Нагородити  дипломом  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки
України  учасника  фіналу  очного  етапу  Всеукраїнського  конкурсу
винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного
напряму (для вікової категорії від 16 до 23 років включно):
В категорії (секції) «Біологія»:

1. Вірко Іванні Михайлівні, вихованку наукового гуртка МАН з біології Центру
позашкільної роботи управління освіти Краматорської  міської  ради, ученицю
10-Б класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 16 Краматорської міської
ради Донецької області, з проектом: Нові види дрібних ракоподібних басейну
річки Харків (66 балів);
2. Сундуковій Юлії В’ячеславівні, ученицю 10-Б класу Комунального закладу
освіти Солонянське НВО «Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І –
ІІІ  ступенів  –  Центр  позашкільної  освіти»  (опорний  заклад)  Солонянської
селищної ради Дніпропетровської області, з проектом: Вивчення умов розвитку
біологічних контамінантів повітря на харчових продуктах (64 балів).

В  категорії  (секції)  «Екологічно  безпечні  технології  та  прикладна
екологія»:
1. Перцева Олексія Івановича, вихованця гуртка «Енергія і будівництво», учня 2
курсу  Державного  навчального  закладу  «Міжрегіональне  вище  професійне
будівельне  училище  м.  Краматорська»,  з  проектом:  Технологія  видалення
надлишкового мулу в очисних спорудах (50 балів);
2.  Матвєєвського  Арсенія  Максимовича,  учня  9  класу  Одеської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15 Одеської міської ради, з проектом:
Енергозабезпечення  приватного будинку за  рахунок  відновлювальних джерел
енергії (63 бали);
3.  Михалик  Анастасію  Вікторівну,  вихованку  гуртка  Херсонського  Центру
дитячої та юнацької творчості, ученицю 10 класу Херсонської спеціалізованої
школи І-ІІІ  ступенів  № 24 із  поглибленим вивченням математики,  фізики та
англійської мови Херсонської міської ради, з проектом: Оцінка життєвого стану
дерев  на вулицях міста Херсона (45 балів).

В категорії (секції) «Інженерні науки»
Грещенка  Давида  Сергійовича,  Журавльова  Антона  Павловича,  вихованців
гуртка  «Природа  рідного  краю»  центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Лиманської  районної  ради  Одеської  області,  учнів  10  класу  Крижанівського
НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцей – ДНЗ» Лиманського району Одеській області,
з  проектом:  Спосіб  отримання  енергії  у  космічному  просторі  як  приклад
збереження ресурсів планети (46 балів).

В категорії (секції) «Медицина та охорона здоров’я»:



1.  Кривкову  Ванессу  Сергіївну,  вихованку  Київського  територіального
відділення  Малої  академії  наук  України,  ученицю  10  класу  НВК  №  209
«Сузір’я», з проектом: Стан про/антиоксидантної системи плазми крові щурів
різних вікових груп (60 балів);
2.  Кузнецову  Катерину  Євгенівну,  вихованку  секції  МАН  учнівського
товариства  «Логос»  Херсонського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості,
ученицю 11 класу Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 28 ім.
О.С. Пушкіна, з проектом: Вплив корегувальної гімнастики на стан постави і
здоров`я школярів (53 бали);
3.  Шемотяк  Адріану  Іванівну, вихованку  гуртка  «Юні  екологи»  Рахівського
районного центру науково-технічної творчості, ученицю 11 класу Костилівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, з проектом: Вплив картопляних чіпсів на
організм людини (61 бал).

В категорії (секції) «Психологія»:
1.  Гвоздкову  Ольгу  Олександрівну,  вихованку  гуртка  «Загальна  біологія»
комунального позашкільного навчального закладу «Станція юних натуралістів»
міста  Павлограда  Дніпропетровської  області,  ученицю 9 класу комунального
закладу  «Павлоградська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  15»
Дніпропетровської  області,  з  проектом:  Дослідження  віктимної  поведінки
підлітків віком 14-17 років на базі  Павлоградської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 15 Дніпропетровської області (55 балів);
2.  Горбенко  Анастасію  Денисівну,  вихованку  гуртка  «Загальна  біологія»
комунального позашкільного навчального закладу «Станція юних натуралістів»
міста  Павлограда  Дніпропетровської  області,  ученицю 8 класу комунального
закладу  «Павлоградська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  15»,  з
проектом: Антропоморфізм домашніх тварин(52 бали);
3.  Способ Марію Миколаївну, вихованку секції  МАН учнівського товариства
«Логос» Херсонського центру дитячої та юнацької творчості, ученицю 11 класу
Херсонської  загальноосвітньої  школи  I-III  ступенів  №  28  ім  О.С.  Пушкіна
Херсонської  міської  ради  з  проектом:  Розвиток  мислення  дітей  молодшого
шкільного віку (60 балів).

В  категорії  (секції)  «Сільськогосподарське  дослідництво  та
винахідництво»:
1.  Калисту  Ангеліну  Олександрівну,  вихованку  гуртка  «Юні  агрохіміки»
комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Центр  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Дніпровської  районної  ради
Дніпропетровської  області»,  ученицю  9  класу  комунального  закладу
«Обухівська загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ступенів» Дніпровської районної
ради  Дніпропетровської  області,  з  проектом:  Вплив  типу  годівлі  на
відгодівельні якості курчат-бройлерів (60 балів);
2.  Маленка  Данiїла  Віталійовича,  вихованця  гуртка  «Юний  науковець»
Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання,
учня  10  класу  Рішельєвського  ліцею  м.  Одеса,  з  проектом:  Марикультура
майбутнього (65 балів);
3.  Гамецького  Андрія  Миколайовича,  вихованця  гуртка  «Юний  науковець»
Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання,



учня 10 класу Одеської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 77, з проектом: Марикультура
майбутнього (65 балів);
4.  Тарасюка  Віталія  Олексійовича,  учня  10  класу  Таїровського  ЗЗСО  І-ІІІ
ступенів Одеської області, з проектом: Хелатні мікродобрива та їхній вплив на
вміст пігментів в тканинах листків винограду (60 балів).

ІІІ. Учасників  очного  етапу  Всеукраїнського  конкурсу
винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного
напряму  (для  вікової  категорії  від  16  до  23  років  включно),  які  посіли
призові  місця  у  номінації  «Приз  глядацьких  симпатій»,  нагородити
подарунками  від  Державного  підприємства  «Український  інститут
інтелектуальної власності»:

в категорії «Ресурси енергозбереження» 
Барабаша Олександра Віталійовича, вихованця гуртка «Природа рідного краю»
ЦДЮТ, учня 9 класу Крижанівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцей – ДНЗ»
Лиманського  району  Одеській  області,  з  проектом:  Екологічно  безпечне
отримання  енергії  та  біодобрива  з  органічного  сміття  чи  енергозберігаюча,
економічно-вигідна та екологічно-безпечна переробка органічних відходів;

в категорії «Науки про Землю (географія, геологія)» 
Бурлуцьку Дарію Олександрівну, вихованку гуртка географічного краєзнавства
«Обрій» Маловисківського районного будинку дитячої та юнацької творчості,
ученицю 10 класу Плетеноташлицької  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів
Маловисківської  районної  ради  Кіровоградської  області,  з  проектом:
Екологічний  туризм  як  один  з  шляхів  розв’язання  еколого-географічних
проблем  малих  рік  Кіровоградської  області  (на  прикладі  річки  Плетений
Ташлик);
в  категорії  «Фізика»  Сокирлей  Світлану  Миколаївну,  вихованку  гуртка
«Конструювання  радіотехнічних,  радіоелектронних  та  електротехнічних
приладів» Рухівського районного центру науково-технічної творчості, ученицю
11  класу  Костилівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Закарпатської
області, з проектом: Ультразвукова голографія;

в  категорії  «Екологічно  безпечні  технології  та  прикладна  екологія»
Сєранову  Вікторію  Володимирівну,  ученицю  10  класу  Навчально-виховного
комплексу  «Балтська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  3  –  колегіум»
Одеської  області,  з  проектом:  Виробництво  товарів  для  дому  з  натуральної
сировини;

в категорії «Медицина та охорона здоров’я» 
Фудулакі  Валентина  Олеговича,  вихованця  гуртка  «Основи  біології»
Арцизького центру дитячої та юнацької творчості,  учня 11 класу Арцизького
закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ст.  №  4  Арцизької  районної  ради
Одеської  області  з  проектом:  Визначення  фізико-хімічних  показників  та
мікрофлори йогуртів промислових та домашнього;

в категорії «Хімія»



Перцева Олексія Івановича, вихованця гуртка «Енергія і будівництво», студента
2 курсу Державного навчального закладу  «Міжрегіональне  вище професійне
училище м. Краматорська», з проектом: Глибока біологічна очистка стічних вод
від сполук азоту;

в  категорії  «Сільськогосподарське  дослідництво  та  винахідництво»
Щепіхіна  Павла  Миколайовича,  вихованця  гуртка  «Юні  рослинники»
Великоновосілківської  районної  станції  юних натуралістів  Донецької  області,
учня  10  класу  Піддубненської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Великоновосілківської  районної  ради  Донецької  області,  з  проектом:
Агроекологічне випробування нових гібридів кукурудзи в ґрунтово-кліматичних
умовах Великоновосілківського району Донецької області;

в категорії «Психологія» 
Нікову  Регіну  Станіславівну,  вихованку  гуртка  «Юні  науковці»,  ученицю  9
класу  Тарутинського  НВК  «ЗОШ  І-ІІІ  ступеней  –  ліцей  –  ДНЗ»  Одеської
області,  з  проектом:  Вивчення  ставлення  соціуму  до  людей  з  особливими
потребами та впровадження інклюзивної освіти у навчальних закладах.

ІV. Надати  подяки  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України членам журі
за  особисту  участь  в  організації  та  проведенні  очного  етапу
Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і раціоналізаторських проектів
еколого-натуралістичного напряму (для вікової категорії від 16 до 23 років
включно):

1.  Назаренку  Володимиру  Івановичу,  провідному  науковому  співробітнику
Інституту  біохімії  ім.  О.В.  Палладіна  НАН  України,  академіку  Української
академії наук, професору Державної екологічної академії післядипломної освіти
та управління Мінприроди України, кандидатуу біологічних наук;
2.  Мовчан  Валентині  Олексіївні,  кандидатуу  біологічних  наук,  декану
факультету  біомедичних  технологій  Відкритого  міжнародного  університету
розвитку людини «Україна»;
3.  Мележик  Ользі  Вікторівні,  доценті  кафедри  мікробіології,  сучасних
біотехнологій,  екології  та  імунології  факультету  біомедичних  технологій
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;
4.  Безношенку  Борису  Олеговичу,  молодшому  науковому  співробітнику
Національного  антарктичного  наукового  центру,  учаснику  ХХІ  Української
антарктичної експедиції (2016-2017 рр.);
5. Романенку Олексію Івановичу, голові Ради молодих вчених ННІ енергетики,
автоматики  і  енергозбереження  Національного  університету  біоресурсів  і
природокористування України;
6. Адамчук-Чалій Надії Іванівні, старшому науковому співробітнику Інституту
агроекології  і  природокористу-вання  НААН  України,  кандидату  біологічних
наук.
7.  Лобченко  Ганні  Олександрівні,  кандидату  сільськогосподарських  наук,
доценту  кафедри  відтворення  лісів  та  лісових  меліорацій  Національного
університету біоресурсів і природокористування України;



8.  Галат  Марина  Владиславівна,  кандидату  ветеринарних  наук,  доценту,
керівнику міжнародних програм,  голові  Ради молодих вчених Національного
університету біоресурсів і природокористування України;
9.  Кондрасій  Людмилі  Андріївні,  кандидату  ветеринарних  наук,  асистенту
кафедри  ветеринарно-санітарної  експертизи  Національного  університету
біоресурсів і природокористування України;
10.  Мазуру  Петру  Олександровичу,  завідувачу  науковою  лабораторією
садівництва та виноградарства Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді.
11.  Перваку  Ігорю  Леонідовичу,  доценту  кафедри  оперативної  хірургії
Національного  медичного  університету  ім.  О.  О.  Богомольця,  кандидату
медичних наук;
12. Федорій Катерині, віце-президенту ГО «Здорове людство»;
13. Лагодзінській Валентині Іванівні, кандидату психологічних наук, старшому
науковому  співробітнику  лабораторії  організаційної  та  соціальної  психології
Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України;
14. Досенку Віктору Євгеновичу, завідувачу відділом загальної та молекулярної
патофізіології  Інституту  фізіології  імені  О.О.  Богомольця  НАН  України,
доктору медичних наук, професору.
15. Гречанівському Олексію Євгеновичу, кандидату фізико-математичних наук,
старшому  науковому  співробітнику  відділу  мінеральних  структур  та
біомінералогії  Інституту  геології  мінералогії  та  рудоутворення
ім. М.П. Семенененка НАН України;
16.  Іванову Олексію  Вячеславовичу, магістру  хімічного  факультету, кафедри
неорганічної  хімії,  лабораторії  складнооксидних  сполук  Київського
національного університету імені Тараса Шевченка;
17. Кадикалу Івану Олександровичу, асистенту кафедри конструювання машин і
обладнання,  Національного  університету  біоресурсів  і  природокористування
України;
18. Турченюку Олександру Михайловичу, завідувач ІТ відділом Національного
еколого-натуралістичного центру.
19.  Царенко  Ользі  Миколаївні,  кандидату  біологічних  наук,  старшому
науковому співробітнику відділу систематики і  флористики судинних рослин
Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України;
20 Коваленку Олексію Анатолійовичу, кандидату біологічних наук, науковому
співробітнику  відділу  ботаніки  Національного  науково-природничого  музею
НАН України;
21.  Безусько Аллі  Герасимівні,  голова  науково-методичної  комісії  з  біології,
екології, природознавства МОН України, кандидату біологічних наук, методисту
вищої категорії Національного еколого-натуралістичного центру;
22.  Болдирєву Олексію  Ігоровичу, науковому  співробітнику  відділу  нервово-
м'язової фізіології Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України;
23.  Савон  Євгенії  Євгенівні,  кандидату  біологічних  наук,  методисту  відділу
інформаційно-просвітницької  роботи  Київського  зоологічного  парку
загальнодержавного значення;
24. Адріанов Віктор Леонідович, керівнику Позашкільного природничого ліцею
НЕНЦ, Заслуженому вчителю України.



V. Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської
молоді Міністерства освіти і науки України висловлює подяку науковим та
педагогічним керівникам за підготовку та безпосередню участь у очному
етапі  Всеукраїнського  конкурсу  винахідницьких  і  раціоналізаторських
проектів еколого-натуралістичного напряму (для вікової категорії від 16 до
23 років включно):

1. Сидоренко Вікторії Станіславівні, вчителю біології, КЗО Солонянське НВО
«Солонянська  середня  загальноосвітня  школа  №1  І-ІІІ  ступенів  –  Центр
позашкільної  освіти»  (опорний  заклад)  Солонянської  селищної  ради
Дніпропетровської області;
2. Синичич Людмилі Іванівні, методисту комунального закладу Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Дніпровської районної ради;
3.  Свириденко  Любові  Олександрівні,  вчителю  біології,  спеціалісту  вищої
кваліфікаційної категорії Херсонського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ
ступенів № 52 з поглибленим вивченням української мови Херсонської міської
ради;
4. Чаусовському Григорію Олександровичу, кандидату технічних наук, доценту
кафедри «Екологія» Запорізького національного університету
5.  Шубіну  Анатолію  Григоровичу,  вчителю  фізики  Житомирської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  30,  керівнику  гуртка  при
Житомирському міському центрі науково-технічної творчості учнівської молоді;
6.  Чвіковій  Людмилі  Василівні,  керівнику  гуртків  Одеського  обласного
гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання;
7.  Карєвій  Милиці  Олександрівні,  завідувачці  Лабораторії  експериментальної
біології Київського Палацу дітей та юнацтва;
8.  Хорошун  Вірі  Валентинівні,  керівнику  гуртків,  методисту  Охтирського
міського центру позашкільної  освіти – мала академія наук учнівської  молоді
Сумської області;
9. Лукинюк Мирославі Василівні,  керівнику гуртків Городенківського Центру
творчості учнівської молоді Івано-Франківської області;
10.  Макаренку  Дмитру  Олександровичу,  доценту  Дніпропетровського
державного аграрно-економічного університету, к.т.н.;
11.  Дячук  Ользі  Сергіївні,  керівнику  гуртків  комунального  закладу  «СЮН»
Рівненської обласної ради;
12. Павлюченку Олегу Борисовичу, методисту комунального закладу Сумської
міської  ради  –  Сумський  міський  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді;
13.  Козуб  Наталії  Марківні,  методисту  Херсонського  центру  дитячої  та
юнацької творчості;
14. Барабаш Вікторії Борисівні, вчителю хімії та біології Таїровського закладу
загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Овідіопольського  району  Одеської
області;
15.  Бердніковій  Оксані  Ігорівні,  керівнику  гуртка  «Природа  рідного  краю»
Центру  дитячої  та  юнацької  творчості,  вчителю  географії  Крижанівського
навчально-виховного  комплексу  «ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  –  ліцей  –  ДНЗ»
Лиманського району Одеської області;



16.  Зубковій  Валентині  Григорівні,  керівнику  гуртка,  Комунального  закладу
«Міський  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді
Марганецької міської ради Дніпропетровської області»
17. Кваско Олені Юріївні, керівнику гуртка «Генетика» Київського Палацу дітей
та  юнацтва;  кандидату  біологічних  наук,  доценту  кафедри  гістології  та
ембріології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця;
18.  Маловічку  Віктору  Олексійовичу,  вчителю  хімії  та  біології  філії
Великобілозерського  НВК  №  1  (школа-дитячий  садок)  Великобілозерської
сільської  ради  Великобілозерського  району  Запорізької  області
Великобілозерська ЗОШ І-ІІ  ступенів  № 3 Великобілозерської  сільської  ради
Великобілозерського району Запорізької області;
19.  Мицу  Віталію  Миколайовичу,  вчителю  фізики  та  інформатики
Плетеноташлицької ЗШ І-ІІІ ст. Маловисківської районної ради Кіровоградської
області, керівнику гуртка «Основи робототехніки» Маловисківського РБДЮТ;
20.  Шабановій  Лілії  Сергіївні,  вчитель  географії  Плетеноташлицької
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Маловисківської  районної  ради,
керівнику  гуртка  географічного  краєзнавства  «Обрій»  Маловисківського
РБДЮТ Кіровоградської області
21.  Лисягіну Максиму Леонідовичу, керівнику гуртка Театру дітей та  тварин
громадської організації «Фельдман Еко-парк»;
22.  Гнибіді  Олені  Анатоліївні,  методисту  Донецького  обласного  еколого-
натуралістичного центру;
23.  Гнибіді  Сергію  Анатолійовичу,  керівнику  гуртків  Донецького  обласного
еколого-натуралістичного центру
24.  Тимченко Наталії  Петрівні,  керівнику екологічного гуртка «Жайворонок»
Петрівського центру дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області;
25.  Мигуну  Павлу  Петровичу,  завідуючому  відділом  біології  та  сільського
господарства,  керівнику гуртків-методисту Вінницької  обласної  станції  юних
натуралістів;
26.  Коцун  Ларисі  Олександрівні,  кандидату  біологічних  наук,  доценту
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;
27. Будапростій Наталії  Вікторівні, методисту Волинського обласного еколого-
натуралістичного центру
28.  Семенюк  Лілії  Василівні,  вчителю біології  та  екології  опорного  закладу
«Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  с.  Троянівка»  Маневицького  району
Волинської області;
29.  Протопопову  Валентину  Володимировичу,  завідуючому  Навчально-
практичним  Центром  відновлювальної  енергетики  ДНЗ  «Київський
професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою»;
30.  Мамотенко  Юлії  Олександрівні,  заступнику  директора  комунального
позашкільного  навчального  закладу  «Станція  юних  натуралістів»  міста
Павлограда Дніпропетровської області;
31. Антоненку Петру Павловичу, професору кафедри клінічної діагностики та
ВХТсфакультету  ветеринарної  медицини  Дніпровського  державного  аграрно-
економічного університету;
32.  Пісарєву  Сергію  Миколайовичу,  завідувачу  відділом  природничих  наук,
дослідно-експериментальної діяльності  та  спорту, керівнику наукового гуртка



МАН з біології Центру позашкільної роботи управління освіти Краматорської
міської ради;
33.  Ракову Юрію Володимировичу, учителю хімії  та  біології  Піддубненської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Великоновосілківської  районної  ради
Донецької області, керівнику гуртка Великоновосілківської СЮН;
34.  Шубчинському  Василю  Дмитровичу, викладачу  Державного  навчального
закладу  «Міжрегіональне  вище  професійне  будівельне  училище  м.
Краматорська» Донецької області;
35.  Макарик  Олександрі  Євгенівні,  вчителю  фізики  Житомирської
спеціалізованої школи № 20;
36.  Шмигу  Василю  Васильовичу,  керівнику  гуртків  Рахівського  районного
центру науково-технічної творчості Закарпатської області;
37.  Семенюку  Михайлу  Васильовичу,  директору  та  керівнику  гуртка
Рахівського  районного  центру  науково-технічної  творчості  Закарпатської
області;
38. Жабицькій Анжелі Геннадіївні, завідуючій організаційно-масовим відділом
комунального  закладу  «Запорізький  обласний  центр  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради;
39.  Бойко  Наталії  Василівні,  вчителю  біології  Опорного  загальноосвітнього
навчального закладу  «Жоравський НВК «ЗОШ І-ІІІ  ст. –  ДНЗ (ясла-садок)»,
керівнику гуртка «Екопростір» Комунального закладу Київської обласної ради
«Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»;
40.  Розум  Людмилі  Миколаївні,  керівнику  гуртка  –  методисту  Дитячого
естетико-натуралістичного центру «Камелія» м. Бровари Київської області;
41.  Лучаківській  Юлії  Сергіївні,  к.б.н.,  науковому  співробітнику  Інституту
клітинної  біології  та  генетичної  інженерії  НАН  України,  керівнику  гуртків
Київський палац дітей та юнацтва;
42.  Бондаренко  Оксані  Юріївні,  кандидату  біологічних  наук,  науковому
співробітнику Інституту фізіології рослин і генетики НАН України;
43. Горідько Тетяні Миколаївні, ст.н.с. відділу біохімії ліпідів Інституту біохімії
ім. О.В. Палладіна НАНУ, к. б. н.;
44.  Щербак  Наталі  Леонідівні,  кандидату  біологічних  наук,  заступнику
завідуючого  відділом  генетичної  інженерії  в  інституті  клітинної  біології  і
генетичної  інженерії  НАН  України,  керівнику  гуртка  молекулярна  біологія
відділу біології КПДЮ;
45. Божок Оксані Анатоліївні, вчитель хімії вищої категорії Технічного ліцею
Дніпровського району м. Києва, педагогічне звання «старший вчитель»;
46. Мерлічу Андрію Геннадійовичу, PhD, старшому викладачу ОНУ імені І.І.
Мечникова;
47.  Гавриленко  Аллі  Георгіївні,  вчителю  біології  і  хімії  Надеждівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Арцизької  районної  ради,  Одеської
області;
48.  Гонтаренко  Наталії  Володимирівні,  вчителю  фізики  Одеської
загальноосвітньої школи № 15;
49.  Голоднюк  Світлані  Леонідівні,  вчителю  фізики  та  математики
Новоселівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Куяльницької
сільської ради Подільського району Одеської області;



50.  Бєлоус  Неллі  Георгіївні,  учителю  математики  Надеждівської
загальноосвітньої  школи  I-III  ступенів  Арцизької  районної  ради,  Одеської
області;
51.  Кондратюк  Ользі  Сергіївні,  вчителю  інформатики  Навчально-виховного
комплексу «Балтська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 – колегіум» Одеської області;
52. Павловій Ганні Дмитрівні, учителю біології Харцизького закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ст. № 4 Арцизької районної ради Одеської області;
53.  Хомиженко Оксані  Василівні,  психологу  Тарутинського НВК «ЗОШ І-ІІІ
ступенів – ліцей – д/з» Одеської області;
54. Фучеджи Тетяні Олександрівні, вчителю інформатики Тарутинського НВК
Одеської області;
55.  Недельчевій  Наталі  Миколаївні,  практичному  психологу  Городненської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Болградської ради Одеської області;
56.  Рабаджи  Марії  Георгіївні,  вчителю  географії  Городненської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Болградської ради Одеської області;
57.  Павлику  Ярославу  Романовичу,  керівнику  гуртка  «Юні  винахідники  та
раціоналізатори» Дубенської міської станції юних техніків Рівненської області;
58.  Кужелю  Григорію  Івановичу,  керівнику  гуртка  «Свійськи  тварини»
Сумського  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді;
59. Вертелю Владиславу Вікторовичу, керівнику гуртка комунального закладу
Сумської  міської  ради  –  Сумський  міський  центр  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді;
60.  Кущ  Юлії  Олексіївні,  практичному  психологу  комунального  закладу
Сумської  міської  ради  –  Сумський  міський  центр  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді;
61.  Гамулі  Юрію  Гарійовичу, кандидату  біологічних  наук,  доценту  кафедри
ботаніки та екології рослин біологічного факультету ХНУ імені В.Н. Карабіна;
62.  Голяку Сергію Кіндратовичу, к.б.н.,  доценту кафедри медико-біологічних
основ фізичного виховання та спорту ХДУ, керівнику секції МАН Херсонського
центру дитячої та юнацької творчості;
63.  Никитенковій  Ользі  Іванівні,  вчителю  вищої  категорії  хімії  та  основ
здоров’я ЗЗСО № 28 Херсонської області;
64.  Матерацькому  Сергію  Ярославовичу,  керівнику  гуртка  «Юні  екологи-
природодослідники» Смілянського центру дитячої та юнацької молоді, вчителю
Балаклеївського ліцею –ЗЗСО імені Євгенії Гулі;
65.  Потоцькій  Світлані  Олександрівні,  учителю  біології  Чернігівського
обласного педагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді Чернігівської
обласної  ради,  кандидату  біологічних  наук,  доценту  кафедри  біології
Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка.

VІ.  Надати подяку Національного еколого-натуралістичного центру
Міністерства  освіти  і  науки  України  за  високопрофесійний  рівень
виконання концертної програми для учасників Всеукраїнського конкурсу
винахідницьких і раціоналізаторських проектів еколого-натуралістичного
напряму (для вікової категорії від 16 до 23 років включно):



1. Народному художньому колективу «Спортивно-танцювальний ансамбль»
«Пульс» Центру творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» м. Києва.

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


