
 
 

« 11 » червня 2021 р. № 49 

 

Про підсумки фінального 

етапу Всеукраїнської 

олімпіади випускного 

шкільного дослідництва  

(учнівських дослідницьких 

проєктів) 

 
 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за основними 

напрямами освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 24.11.2020 № 1452, Національний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді МОН України з метою виявлення та розвитку 

творчих здібностей та інтересу до науково-дослідної, пошукової, 

експериментальної та практичної діяльності учнівської молоді провів 10 

червня 2021 року фінальний етап Всеукраїнської олімпіади випускного 

шкільного дослідництва (учнівських дослідницьких проєктів).  

В заході взяли участь понад 60 учасників, які пройшли відбірковий етап. 

Вони представили учнівські дослідницькі проєкти в секціях: агробіології, 

прикладної біології, ботаніки, хімії, екології та енергозбереження.  

Більшість проєктів є актуальними, інноваційними та виконані на 

високому рівні з дотриманням наукової методики дослідження. Слід 

відзначити високий рівень науково-педагогічного супроводу керівників 

учнівських проєктів. 

 

 

За рішенням журі Олімпіади 

НАКАЗУЮ: 

 

І. Нагородити переможців та призерів Олімпіади дипломами 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

Міністерства освіти і науки України. 

 

 

 

 



 

Секція «Агробіологія» 

 

Дипломом І ступеня: 

 

1. Хомяка Дениса Анатолійовича, учня 9 класу Вовковиївського ліцею 

Демидівської селищної ради Дубенського району, вихованця гуртка 

Вовковиївського учнівського лісництва «Діброва» ДП «Млинівський 

лісгосп» Рівненської області. Тема роботи: «Вирощування павловнії 

повстистої у Вовковиївському лісництві ДП «Млинівський лісгосп». 

Керівник роботи: Чандик Людмила Іванівна (80 б.). 

 

Дипломами ІІ ступеня: 

 

1. Дудяк Дарину Михайлівну, ученицю 11 класу Вовковиївського ліцею 

Демидівської селищної ради Дубенського району, вихованку гуртка 

Вовковиївського учнівського лісництва «Діброва» ДП «Млинівський 

лісгосп» Рівненської області. Тема роботи: «Удосконалення технології 

вирощування сіянців модрини європейської із закритою кореневою 

системою в умовах Вовковиївського лісництва ДП «Млинівський лісгосп». 

Керівник роботи: Чандик Людмила Іванівна (70 б.); 

2. Бобровську Аліну Дмитрівну, ученицю 10 класу Колоденського ліцею 

Корнинської сільської ради Рівненського району, вихованку гуртка 

«Основи біології» комунального закладу «Станція юних натуралістів» 

Рівненської обласної ради Рівненської області. Тема роботи: «Дослідження 

особливостей вирощування та розмноження батату (Ipomoea batatas) в 

умовах Північно-західного лісостепу України». Керівник роботи: 

Бобровська Валентина Анатоліївна (75 б.); 

3. Гончаренка Максима Андрійовича, учня 8 класу Петрівського НВО 

«Загальноосвітня школа І-Ш ступенів – гімназія» Петрівської селищної 

ради Олександрійського району, вихованця екологічного центру 

«Жайворонок» КЗ «Петрівський ЦДЮТ» Кіровоградської області. Тема 

роботи: «Оцінка фітотоксичності ступеня засолення ґрунту». Керівник 

роботи: Тимченко Наталія Петрівна (70 б.); 

4. Перекопай Олександру Артемівну, ученицю 9 класу опорного 

загальноосвітнього навчального закладу «Жоравський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок)» Яготинської районної ради, вихованку гуртка «Основи 

фенології» КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» 

Київської області. Тема роботи: «Вплив лікарських засобів на ріст і 

розвиток рослин». Керівник роботи: Бойко Наталія Василівна (71 б.). 

 



 

Дипломами ІІІ ступеня:  

 

1. Пігут Анастасію Валеріївну, ученицю 9 класу Дубенського НВК «школа-

гімназія»Дубенського району, вихованку гуртка гімназійне товариство 

«Ерудит» Рівненської області. Тема роботи: «Продуктивність кукурудзи 

цукрової залежно від строків сівби». Керівник роботи: Рачинська Інга 

Миколаївна (62 б.); 

2. Литвиненко Владиславу Володимирівну, ученицю 8 класу КЗ 

«Дніпрорудненська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «Cвіточ», 

вихованку гуртка: «Юний дослідник» Запорізької області. Тема роботи: 

«Вплив сроків посадки кукурудзи іноземної селекції на врожайність в 

умовах Запорізькій області». Керівник роботи: Костенко Наталья Іванівна 

(60 б.); 

3. Компанієць Дар'ю Андріївну, ученицю 10 класу Лубенської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Лубенської міської ради, 

вихованку гуртка Природа рідного краю Лубенської міської станції юних 

техніків та натуралістів Полтавської області. Тема робота: «Біологічні 

особливості Lophanthus anisatus Benth на території Полтавської області». 

Керівник роботи: Москаленко Т.В. (60 б.); 

4. Похлібну Олександру Ігорівну, ученицю 9-Б Овідіопольського закладу 

загальної середньої освіти Одеського району Одеської області. Тема 

роботи: «Вплив прогрівання насіння на врожайність огірків». Керівник 

роботи: Санатарчук Наталія Леонтіївна (62 б.); 

5. Митрошину Мирославу Василівну, ученицю 9-А класу Ліцею № 11 м. 

Новоград-Волинського Житомирської області. Тема роботи: «Вплив 

гідрогелю на проростання та ріст рослин». Керівник роботи: Харченко 

Ярослава Анатоліївна (66 б.); 

6. Світача Вадима Богдановича, учня 9 класу опорного закладу «Колківський 

ліцей» Колківської селищної ради» Колківської ОТГ, вихованця гуртка 

«Юні орнітологи» Центру розвитку і творчості дітей та юнацтва 

Колківської селищної ради Волинської області. Тема роботи: 

«Врожайність різних сортів гречки в умовах Колківської ОТГ Волинської 

області». Керівник роботи: Світач Ольга Василівна (61 б.); 

7. Химач Надію Віталіївну, ученицю 11 класу Троковицького природничо-

екологічного ліцею Оліївської сільської ради Житомирського району 

Житомирської області. Тема роботи: «Вплив органо-мінерального 

живлення на деякі біометричні показники та формування зернової 

продуктивності квасолі звичайної в умовах Житомирського Полісся». 

Керівник роботи: Бондар Наталія Михайлівна (60 б.); 

8. Гетманець Ольгу Андріївну, ученицю 10 класу Миколаївського закладу 



загальної середньої освіти Одеського району, вихованку гуртка «Людина і 

довкілля» Овідіопольського будинку дитячої творчості та юнацтва 

Одеської області. Тема роботи: «Вплив органічних та мінеральних добрив 

на чисту продуктивність листків пшениці озимої м'якої сорту «Пандія». 

Керівник роботи: Мойсєєва Тетяна Василівна (64 б.); 

9. Шевчук Катерину Юріївну, ученицю 8-А класу комунального закладу 

«Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради», 

вихованку гуртка «Юні агрохіміки» Волинського обласного еколого-

натуралістичного центру Волинської області. Тема роботи: «Ефективність 

використання ґрунтових субстратів за вирощування лохини високорослої 

сорту блюкроп». Керівник роботи: Бортнік Тетяна Павлівна (66 б.); 

10. Катькало Анну Андріївну, ученицю 10 класу Гадяцької спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 2 імені Михайла Драгоманова Гадяцької міської 

ради, вихованку гуртка Полтавської області. Тема роботи: «Підтвердження 

породної приналежності Української степової породи бджіл Гадяцького 

району». Керівник роботи: Субота Ірина Миколаївна (60 б.). 

 

 

Секція: екологія та енергозбереження 

 

Дипломоми І ступеня: 
 

1. Пашинську Вікторію Вікторівну, ученицю 11 класу Черняхівської гімназії 

Черняхівської селищної ради, вихованку екологічного гуртка Житомирської 

області. Тема роботи: «Прогнозування впливу кліматичних змін на ареал 

DACTYLORHIZA MAJALIS на основі алгоритмів гіс моделювання 

BIOCLIM та MAXENT». Керівники роботи: Ворончук Л.І., Гарбар О.В.(95 

б.); 

2. Мамчиц Олесю Миколаївну, ученицю 11 класу Великожолудського 

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

дошкільний навчальний заклад» Володимирецької районної ради 

Вараського району, вихованку гуртка «Юні генетики-селекціонери» 

комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної 

ради Рівненської області. Тема роботи: «Штучне лісовідновлення  

порушених видобуванням бурштину масивів». Керівник роботи: Снітко 

Галина Григорівна (91 б.); 

 

Дипломами ІІ ступеня:  

 

1. Барабаша Олександра Віталійовича, учня 8 класу Крижанівського 

навчально-виховного комплексу «ЗОШ І - ІІІ ступенів - ліцей - дошкільний 

навчальний заклад» Одеського району Одеської області. Тема роботи: 

«Розумне домогосподарство: вторинне використання води та органічних 

відходів у побуті як приклад збереження екологічно безпечного стану 

довкілля». Керівник роботи: Берднікова Оксана Ігорівна (74 б.); 



2. Пазур Наталію Миколаївну, ученицю 11-Г класу Дубенського НВК 

«Школа-гімназія» Дубенського району Рівненської області. Тема роботи: 

«Сучасний стан зелених насаджень міста Дубна та шляхи їх оптимізації». 

Керівник роботи: Підлісна Лілія Данилівна (74 б.); 

3. Козярчук Анастасію Петрівну, ученицю 8 класу Сарненського ліцею №4 

Сарненської міської ради Рівненської області. Тема роботи: «Просторий 

розподіл синантропної орнітофауни міста Сарни та їх мобінгові реакції в 

зимовий період». Керівник роботи: Морозюк Оксана Євгеніївна (74 б.); 

4. Бех Христину Олександрівну, ученицю 10 класу гімназії ім. В. П. Фількова 

Лугинської селищної ради Лугинського району Житомирської області. 

Тема роботи: «Пірогенна динаміка лісових екосистем» Керівники роботи: 

Бовсуновська Тетяна Миколаївна, Хом'як Іван Владиславович (74 б.). 

Дипломами ІІІ ступеня:  

 

1. Кабанець Вероніку Віталіївну, ученицю 8 класу Опорного 

загальноосвітнього навчального закладу «Жоравський навчально-

виховний комплекс»Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок)» Яготинської районної ради, вихованку 

гуртка «Основи фенології» КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва 

Київщини» Київської області. Тема роботи: «Оцінка токсичності ґрунтів з 

використанням рослинних біотесторів». Керівник роботи: Бойко Наталія 

Василівна (68 б.); 

2. Писарську Дар`ю Сергіївну, ученицю 10 класу загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №6 Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області. 

Тема роботи: «Динаміка чисельності популяцій  Anacamptis palustris Jacq. 

в околицях міста Горішні Плавні». Керівник роботи: Крутоголова 

Антоніна Валеріївна (67 б.); 

3. Руднік Тетяну Іванівну, ученицю 11 класу Більськовільського ліцею 

Вараського району Рівненської області. Тема роботи: «Загальна оцінка 

впливу промислових теплиць на навколишнє середовище села Більська 

Воля». Керівник роботи: Кньовець Марія Володимирівна (64 б.); 

4. Федоренко Дарію Геннадіївну, ученицю 8 клас комунального закладу 

«Полтавський обласний науковий ліцей інтернат ІІ-ІІІступенів імені 

Макаренка Полтавської обласної ради», вихованку гуртка учнівське 

лісництво «Фотосинтез» Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді Полтавської області. Тема 

роботи: «Весняна Балка як генофонд збереження ранньоквіткових 

ефемероїдів». Керівник роботи: Пуденко Оксана Ростиславівна (65 б.); 

5. Морозюка Дмитра Володимировича, учня 7 класу Сарненського ліцею №4 

Сарненської міської ради Рівненської області. Тема роботи: «Родина 

пернатих вундеркіндів міста Сарни». Керівник роботи: Морозюк Оксана 

Євгеніївна (63 б.); 

6. Георгієву Олену Георгіївну, ученицю 10 класу Виноградненського закладу 

загальної середньої освіти Болградського району Одеської області. Тема 

роботи: «Економічна ефективність від впровадження енергозберігаючих 

технологій у навчальних закладах». Керівник роботи: Ніколова Оксана 



Миколаївна (66 б.); 

 

Секція: прикладна біологія 

 Дипломом І ступеня: 

 

1. Іорданову Дар’ю Сергіївну, ученицю 11 класу Кубейського закладу 

загальної середньої освіти Кубейської сільської ради Болградського району 

Одеської області. Тема роботи: «Оцінка потенційної протитуберкульозної 

активності засобів народної медицини». Керівник роботи: Жмутіна Тетяна 

Іллівна, науковий керівник: Зінченко Оксана Юріївна (84 б.). 

 

 

Дипломами ІІ ступеня: 

 

1. Рибалка Андрія, вихованця гуртка «Жива планета» комунального закладу 

Сумської міської ради – Сумський міський центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді. Тема роботи: «Вплив раціону живлення на 

кількість молодняка мурах MESSORSTRUCTORN в домашньому 

формікарії». Керівник роботи: Гончаренко Анастасія Володимирівна (74 б.); 

2. Самойліч Юлію Миколаївну, ученицю 10-А класу комунального закладу 

«Луцький навчально-виховний комплекс №9 Луцької міської ради, 

вихованку гуртка гурток «Юні агрохіміки» Волинського обласного еколого-

натуралістичного центру Волинської області». Тема роботи: «Оптимізація 

біотехнологічного методу отримання посадкового матеріалу PAULOWNIA 

TOMENTOSA (THUNB) STEUD». Керівник роботи: Бортнік Тетяна 

Павлівна (70 б.); 

 

Дипломом ІІІ ступеня: 

 

1. Левицьку Анну Сергіївну, ученицю 9 класу Білецьківського ЗЗСО 

Кам'янопотоківської сільської ради Кременчуцького району Полтавської 

області. Тема роботи: «Розробка та апробація активізуючої методики «Круг 

вибору професій» в процесі професійного самовизначення 

дев’ятикласників». Керівник роботи: Бондаренко Надія Володимирівна (66 

б.); 

2. Кушнірчука Дмитра Сергійовича, вихованця гуртка «Декоративний 

акваріум» комунального закладу Сумської міської ради - Сумський міський  

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Тема роботи: 

«Інсектицидна дія рослин на життєдіяльність Дрозофіли чорночеревої». 

Керівник роботи: Кушнірчук Ірина Вікторівна (60 б.); 

 

 

Секція: ботаніка 

 

Дипломом І ступеня: 



 

1. Килюшик Олександру Юріївну, ученицю 11 класу Великожолудського 

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

дошкільний навчальний заклад» Володимирецької районної ради 

Варашського району, вихованку гуртка «Юні генетики-селекціонери» 

комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної 

ради Рівненської області. Тема роботи: «Особливості формування вторинних 

сукцесій порушених видобуванням бурштину земель». Керівник роботи: 

Снітко Галина Григорівна (80 б.). 

 

Дипломом ІІ ступеня: 

 

1. Задворну Поліну, ученицю 6 класу, вихованку гуртка «Юні музеєзнавці» 

Гуштинської загальноосвітньої школи I-II ступенів Скала – Подільської 

об’єднаної територіальної громади Чортківського району Тернопільської 

області. Тема роботи: «Калина – одвічний символ України». Керівник 

роботи: Верига Ганна Іванівна (78 б.); 

2. Дімітрову Анастасію Ігорівну, ученицю 5-Б класу КЗ «Дмитрівський ЗЗСС 

I-III ступенів» Татарбунарського району, вихованку гуртка «Природа 

навколо нас» КЗ «Дмитрівський ЗЗСС I-III ступенів» Одеської області. 

Тема роботи: «Дослідження Дмитрівського водосховища». Керівники 

роботи: Златова Наталія Василівна, Волканова Світлана Георгіївна (71.б.). 

 

 

Секція: хімія 

Дипломом І ступеня: 

 

1. Пивоварову Валерію Олександрівну, ученицю 10 класу опорного закладу 

«Ланнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Ланнівської сільської ради 

Полтавського району, вихованку гуртка закладу загальної середньої освіти 

Полтавської області. Тема роботи: «Дослідження природних кислотно - 

основних індикаторів». Керівник роботи: Сірооченко Наталія Миколаївна (90 

б.). 

 

Дипломами ІІ ступеня: 

 

1. Котовенко Анастасію Денисівну, ученицю КЗ «Дмитрівський ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів» Білгород-Дністровського району, вихованку гуртка факультатив 

«Цікава хімія», КЗ «Дмитрівський ЗЗСО І-ІІІ ст.»Одеської області. Тема 

роботи: «Кристали – цікаві дослідження». Керівник роботи: Котовенко Ольга 

Іванівна (78 б.); 

2. Гаврильчик Юлію Валентинівну, ученицю 10 класу Сарненського ліцею №4 

Сарненської міської ради Рівненської області. Тема роботи: «Загадкова 

природа кристалів». Керівник роботи: Заєць Софія Вікторівна (70 б.). 

 

Дипломами ІІІ ступеня:  

 

1. Куємжи Анну Василівну, ученицю КЗ «Дмитрівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів» 



Білгород-Дністровського району, вихованку гуртка факультатив «Цікава 

хімія», КЗ «Дмитрівський ЗЗСО І-ІІІ ст.»Одеської області. Тема роботи: 

«Вирощування кристалів з мідного купоросу, залізного купоросу та кухонної 

солі». Керівник роботи: Котовенко Ольга Іванівна (67 б.); 

2. Полтаріну Ольгу Русланівну, ученицю 7 класу Сарненського ліцею №4 

Сарненської міської ради Рівненської області. Тема роботи: «Світло в 

темряві». Керівник роботи: Заєць Софія Вікторівна (66 б.).  

 

ІІ. Нагородити дипломами Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Міністерства освіти і науки України учасників 

Всеукраїнської олімпіади випускного шкільного дослідництва. 

 

 

1. Лелеко Анастасію Віталіївну, ученицю 9 класу Петрівського НВО                                                                

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» Олександрійського району, 

вихованку гуртка «Жайворонок» КЗ «Петрівський ЦДЮТ» Кіровоградської 

області. Тема робота: «Оцінка якості ґрунту з фермерського поля». Керівник 

роботи: Тимченко Наталія Петрівна; 

2. Мисько Аню Сергіївну, ученицю 8 класу, вихованку гуртка «Юні 

рослинники» КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини», 

вихованку гуртка: «Юні рослинники, КЗ КОР «Центр творчості дітей та 

юнацтва Київщини» Київської області. Тема роботи: «Вплив пасинкування 

на строки дозрівання і урожайність томатів в умовах відкритого ґрунту». 

Керівник роботи: Красніков Костянтин Петрович; 

3. Межерицьку Ангеліну Петрівну, ученицю 10 класу Зороківського ліцею 

Оліївської ОТГ Житомирського району, вихованку гуртка Житомирської 

області. Тема роботи: «Вплив екстримальних умов Полісся на урожайність 

перцю солодкого вирощеного в умовах НДЗД Зороківського ліцею». 

Керівник роботи: Кирилюк Тамара Павлівна; 

4. Гудиму Маріям Нерсесівну, ученицю 10-А класу Великодолинського закладу 

загальної середньої освіти № 1 Великодолинської селищної ради Одеського 

району Одеської області. Тема роботи: «Вплив хелатних добрив та їх суміші 

на схожість насіння редису та огірків і розвиток їх проростків», Керівник 

роботи: Санаторчук Наталія Леонтіївна; 

5. Макарову Ольгу Олександрівну, ученицю 8 класу загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 2 м. Радехова  Радехівського району, вихованку гуртка «Юні 

лісівники» КЗ ЛОР «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді» Львівської області. Тема роботи: «Вивчення 

формової різновидності, способів розмноження і вирощування виду горіх 

чорний в умовах підприємства «Галсільліс» м.Радехова». Керівник роботи: 

Довбецька Марія Романівна; 

6. Кирилішину Вікторію Сергіївну, ученицю 9 класу Білилівської гімназії 

Ружинського ОТГ, вихованку гуртка «Еколог» Житомирської області. Тема 

роботи: «Вплив антропогенного чинника на родючість грунту». Керівник 

роботи: Музичук Валентина Леонідівна; 

7. Мартинчук Анну Миколаївну, ученицю 9 класу Колоденського ліцею 

Корнинської сільської ради Рівненського району, вихованку гуртка «Я 

досліджую рідну природу» комунального закладу «Станція юних 



натуралістів» Рівненської обласної ради Рівненської області. Тема роботи: 

«Вплив  біостимуляторів росту на ріст, розвиток і стійкість проти хвороб 

огірків сорту Амур F1». Керівник роботи: Боброська Валентина Анатоліївна; 

8. Білецьку Тамілу, Бортник Вікторію, Яблунівську Ірину, Гудиму Лілію - учнів 

9 класу Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 13 ім. Андрія 

Юркевича, вихованців гуртка «Юні фермери» Тернопільського обласного 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Тема роботи: 

«Вплив біостимулятора на проростання та ріст перцю болгарського». 

Керівник роботи: Федун Галина Романівна; 

9. Синявського Станіслава Романовича, учня 10 класу Лисичанської 

багатопрофільної гімназія Луганської області. Тема роботи: «Експрес –

оцінювання забруднення атмосферного повітря за допомогою». Керівник 

роботи: Євтушенко Галина Олександрівна; 

10. Калугу Анну Андріївну, ученицю 10-К класу Наукового ліцею №3 

Полтавської міської ради Полтавської області. Тема роботи: «Дослідження 

якості підземних вод джерел централізованого питного водопостачання 

комунального підприємства «Калівка новатор» Карлівського району 

Полтавської області». Керівник роботи: Шевченко Світлана Віталіївна; 

11. Запару Олега Сергійовича, учня 9-А класу Наукового ліцею №3 Полтавської 

міської ради Полтавської області. Тема роботи: «Дослідження якості 

антисептичних засобів від різних виробників». Керівник роботи: Шевченко 

Світлана Віталіївна; 

12. Коваленко Юлію Андріївну, ученицю 10-К класу Наукового ліцею №3 

Полтавської міської ради Полтавської області. Тема роботи: «Утворення 

карбону (IV) оксид в шкільному класі наукового ліцею №3». Керівник 

роботи: Шевченко Світлана Віталіївна; 

13. Самойлова Богдана Юрійовича, учня 8 класу Піщанської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Куп'янського району, вихованця гуртка індивідуально 

Харківської області. Тема роботи: «Особливості формування синантропного 

орнітокомплексу селітебного ландшафту сільського типу села Піщане 

Куп’янського району». Керівник роботи: Здор Сергій Вікторович; 

14. Пилипенко Юлію, Лободу Дмитра, учнів 9-Б класу Гадяцького наукового 

ліцею-інтернату II-III ступенів ім. Є. П. Кочергіна Полтавської обласної ради. 

Тема роботи: «Розвиток екотуризму у Гадяцькому районі як передумова 

збереження природи». Керівник роботи: Бурлай Олеся Григорівна; 

15. Радчук Валерію Сергіївну, ученицю 9 класу Великожолудського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Володимирецької районної ради Варашського району 

Рівненської області, вихованку гуртка гурток «Юні генетики-селекціонери» 

комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної 

ради Рівненської області. Тема роботи: «Оцінка якості повітря пришкільної 

території методи ліхеноіндикація». Керівник роботи: Снітко Галина 

Григорівна. 

16. Гуменюка Назара Павловича, учня 10 класу Дубенського НВК «Школа-

гімназія» Дубенського району, вихованця гуртка гімназійне товариство 

«Ерудит» Рівненської області. Тема роботи: «Залежність якості сну від 

режиму дня учня». Керівник роботи: Рачинська І.М.; 

17. Гримашевич Карину Андріївну, ученицю 9 класу Листвинської ЗОШ І-ІІІ ст. 



Овруцького району Житомирської області. Тема роботи: «Вплив кофеїну на 

організм у підлітковому віці». Керівник роботи: Лагода Олена Василівна;  

18. Приходько Марію Андріївну, ученицю 10 класу КЗ «Дніпрорудненська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «Світоч» Василівського району, 

вихованку гуртка Юний дослідник Запорізької області. Тема роботи: 

«Використання природних барвників органічного походження для 

виготовлення фарб в домашніх умовах». Керівник роботи: Костенко Н.І.; 

19. Дзюбенко Юлію Вікторівну, ученицю Новогуйвинської гімназії 

Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської 

області. Тема роботи: «Взаємозв'язок груп крові і психофізіологічних 

особливостей людини». Керівник роботи: Ткачук Олена Михайлівна; 

20. Мисник Ольгу Вікторівну, ученицю 11 класу м. Новоград-Волинського ліцею 

№11 Житомирської області. Тема роботи: «Дослідження впливу антибіотиків 

класу цефалоспоринів на нирки свині». Керівник роботи: Харченко Ярослава 

Анатоліївна; 

21. Черкаського Дмитра, Здойму Катерину, учнів 9-Б класу Гадяцького 

обласного наукового ліцею-інтернату II-III ступенів ім. Є. П. Кочергіна 

Полтавської обласної ради. Тема роботи: «Вплив харчових добавок на 

одноклітинні організми». Керівник роботи: Бурлай Олеся Григорівна. 

 

ІІІ. Надати мотиваційні листи Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України учням 

випускних класів закладів загальної середньої освіти, які стали 

переможцями та призерами Всеукраїнської олімпіади випускного 

шкільного дослідництва. 

 

1. Хомяку Денису Анатолійовичу, учню 9 класу Вовковиївського ліцею 

Демидівської селищної ради Дубенського району, вихованця гуртка 

Вовковиївського учнівського лісництва «Діброва» ДП «Млинівський 

лісгосп» Рівненської області; 

2. Дудяк Дарині Михайлівні, учениці 11 класу Вовковиївського ліцею 

Демидівської селищної ради Дубенського району, вихованці гуртка 

Вовковиївського учнівського лісництва «Діброва» ДП «Млинівський 

лісгосп» Рівненської області; 

3. Перекопай Олександрі Артемівні, учениці 9 класу опорного 

загальноосвітнього навчального закладу «Жоравський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок)» Яготинської районної ради, вихованці гуртка «Основи 

фенології» КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» Київської 

області; 

4. Пігут Анастасії Валеріївні, учениці 9 класу Дубенського НВК «школа-

гімназія»Дубенського району, вихованці гуртка гімназійне товариство 

«Ерудит» Рівненської області; 

5. Похлібній Олександрі Ігорівні, учениці 9-Б Овідіопольського закладу 

загальної середньої освіти Одеського району Одеської області; 

6. Митрошиній Мирославі Василівні, учениці 9-А класу Ліцею № 11 м. 

Новоград-Волинського Житомирської області; 

7. Химач Надії Віталіївні, учениці 11 класу Троковицького природничо-



екологічного ліцею Оліївської сільської ради Житомирського району 

Житомирської області; 

8. Пашинській Вікторії Вікторівні, учениці 11 класу Черняхівської гімназії 

Черняхівської селищної ради, вихованці екологічного гуртка Житомирської 

області; 

9. Мамчиц Олесі Миколаївні, учениці 11 класу Великожолудського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Володимирецької районної ради Вараського району, 

вихованці гуртка «Юні генетики-селекціонери» комунального закладу 

«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради Рівненської області; 

10. Пазур Наталії Миколаївні, учениці 11-Г класу Дубенського НВК «Школа-

гімназія» Дубенського району Рівненської області; 

11. Руднік Тетяні Іванівні, учениці 11 класу Більськовільського ліцею 

Вараського району Рівненської області; 

12. Іордановій Дар’ї Сергіївні, учениці 11 класу Кубейського закладу загальної 

середньої освіти Кубейської сільської ради Болградського району Одеської 

області; 

13. Левицькій Анні Сергіївні, учениці 9 класу Білецьківського ЗЗСО 

Кам'янопотоківської сільської ради Кременчуцького району Полтавської 

області; 

14. Килюшик Олександрі Юріївні, учениці 11 класу Великожолудського 

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

дошкільний навчальний заклад» Володимирецької районної ради 

Варашського району, вихованці гуртка «Юні генетики-селекціонери» 

комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної 

ради Рівненської області; 

15. Світачу Вадиму Богдановичу, учню 9 класу опорного закладу «Колківський 

ліцей» Колківської селищної ради» Колківської ОТГ, вихованцю гуртка 

«Юні орнітологи» Центру розвитку і творчості дітей та юнацтва Колківської 

селищної ради Волинської області. 

 

 

 

 

Директор                                                           Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ 
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	2. Мисько Аню Сергіївну, ученицю 8 класу, вихованку гуртка «Юні рослинники» КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини», вихованку гуртка: «Юні рослинники, КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» Київської області. Тема роботи: «Впли...
	3. Межерицьку Ангеліну Петрівну, ученицю 10 класу Зороківського ліцею Оліївської ОТГ Житомирського району, вихованку гуртка Житомирської області. Тема роботи: «Вплив екстримальних умов Полісся на урожайність перцю солодкого вирощеного в умовах НДЗД Зо...
	4. Гудиму Маріям Нерсесівну, ученицю 10-А класу Великодолинського закладу загальної середньої освіти № 1 Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області. Тема роботи: «Вплив хелатних добрив та їх суміші на схожість насіння редису та о...
	5. Макарову Ольгу Олександрівну, ученицю 8 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 м. Радехова  Радехівського району, вихованку гуртка «Юні лісівники» КЗ ЛОР «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Льві...
	6. Кирилішину Вікторію Сергіївну, ученицю 9 класу Білилівської гімназії Ружинського ОТГ, вихованку гуртка «Еколог» Житомирської області. Тема роботи: «Вплив антропогенного чинника на родючість грунту». Керівник роботи: Музичук Валентина Леонідівна;
	7. Мартинчук Анну Миколаївну, ученицю 9 класу Колоденського ліцею Корнинської сільської ради Рівненського району, вихованку гуртка «Я досліджую рідну природу» комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради Рівненської облас...
	8. Білецьку Тамілу, Бортник Вікторію, Яблунівську Ірину, Гудиму Лілію - учнів 9 класу Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 13 ім. Андрія Юркевича, вихованців гуртка «Юні фермери» Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної т...
	9. Синявського Станіслава Романовича, учня 10 класу Лисичанської багатопрофільної гімназія Луганської області. Тема роботи: «Експрес –оцінювання забруднення атмосферного повітря за допомогою». Керівник роботи: Євтушенко Галина Олександрівна;
	10. Калугу Анну Андріївну, ученицю 10-К класу Наукового ліцею №3 Полтавської міської ради Полтавської області. Тема роботи: «Дослідження якості підземних вод джерел централізованого питного водопостачання комунального підприємства «Калівка новатор» Ка...
	11. Запару Олега Сергійовича, учня 9-А класу Наукового ліцею №3 Полтавської міської ради Полтавської області. Тема роботи: «Дослідження якості антисептичних засобів від різних виробників». Керівник роботи: Шевченко Світлана Віталіївна;
	12. Коваленко Юлію Андріївну, ученицю 10-К класу Наукового ліцею №3 Полтавської міської ради Полтавської області. Тема роботи: «Утворення карбону (IV) оксид в шкільному класі наукового ліцею №3». Керівник роботи: Шевченко Світлана Віталіївна;
	13. Самойлова Богдана Юрійовича, учня 8 класу Піщанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Куп'янського району, вихованця гуртка індивідуально Харківської області. Тема роботи: «Особливості формування синантропного орнітокомплексу селітебного лан...
	14. Пилипенко Юлію, Лободу Дмитра, учнів 9-Б класу Гадяцького наукового ліцею-інтернату II-III ступенів ім. Є. П. Кочергіна Полтавської обласної ради. Тема роботи: «Розвиток екотуризму у Гадяцькому районі як передумова збереження природи». Керівник ро...
	15. Радчук Валерію Сергіївну, ученицю 9 класу Великожолудського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Володимирецької районної ради Варашського району Рівненської області, вихованку гуртка ...
	16. Гуменюка Назара Павловича, учня 10 класу Дубенського НВК «Школа-гімназія» Дубенського району, вихованця гуртка гімназійне товариство «Ерудит» Рівненської області. Тема роботи: «Залежність якості сну від режиму дня учня». Керівник роботи: Рачинська...
	17. Гримашевич Карину Андріївну, ученицю 9 класу Листвинської ЗОШ І-ІІІ ст. Овруцького району Житомирської області. Тема роботи: «Вплив кофеїну на організм у підлітковому віці». Керівник роботи: Лагода Олена Василівна;
	18. Приходько Марію Андріївну, ученицю 10 класу КЗ «Дніпрорудненська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «Світоч» Василівського району, вихованку гуртка Юний дослідник Запорізької області. Тема роботи: «Використання природних барвників органічного пох...
	19. Дзюбенко Юлію Вікторівну, ученицю Новогуйвинської гімназії Новогуйвинської селищної ради Житомирського району Житомирської області. Тема роботи: «Взаємозв'язок груп крові і психофізіологічних особливостей людини». Керівник роботи: Ткачук Олена Мих...
	20. Мисник Ольгу Вікторівну, ученицю 11 класу м. Новоград-Волинського ліцею №11 Житомирської області. Тема роботи: «Дослідження впливу антибіотиків класу цефалоспоринів на нирки свині». Керівник роботи: Харченко Ярослава Анатоліївна;
	21. Черкаського Дмитра, Здойму Катерину, учнів 9-Б класу Гадяцького обласного наукового ліцею-інтернату II-III ступенів ім. Є. П. Кочергіна Полтавської обласної ради. Тема роботи: «Вплив харчових добавок на одноклітинні організми». Керівник роботи: Бу...
	ІІІ. Надати мотиваційні листи Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України учням випускних класів закладів загальної середньої освіти, які стали переможцями та призерами Всеукраїнської олімпіади в...
	1. Хомяку Денису Анатолійовичу, учню 9 класу Вовковиївського ліцею Демидівської селищної ради Дубенського району, вихованця гуртка Вовковиївського учнівського лісництва «Діброва» ДП «Млинівський лісгосп» Рівненської області;
	2. Дудяк Дарині Михайлівні, учениці 11 класу Вовковиївського ліцею Демидівської селищної ради Дубенського району, вихованці гуртка Вовковиївського учнівського лісництва «Діброва» ДП «Млинівський лісгосп» Рівненської області;
	3. Перекопай Олександрі Артемівні, учениці 9 класу опорного загальноосвітнього навчального закладу «Жоравський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)» Яготинської районної ради, ви...
	4. Пігут Анастасії Валеріївні, учениці 9 класу Дубенського НВК «школа-гімназія»Дубенського району, вихованці гуртка гімназійне товариство «Ерудит» Рівненської області;
	5. Похлібній Олександрі Ігорівні, учениці 9-Б Овідіопольського закладу загальної середньої освіти Одеського району Одеської області;
	6. Митрошиній Мирославі Василівні, учениці 9-А класу Ліцею № 11 м. Новоград-Волинського Житомирської області;
	7. Химач Надії Віталіївні, учениці 11 класу Троковицького природничо-екологічного ліцею Оліївської сільської ради Житомирського району Житомирської області;
	8. Пашинській Вікторії Вікторівні, учениці 11 класу Черняхівської гімназії Черняхівської селищної ради, вихованці екологічного гуртка Житомирської області;
	9. Мамчиц Олесі Миколаївні, учениці 11 класу Великожолудського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Володимирецької районної ради Вараського району, вихованці гуртка «Юні генетики-селекціо...
	10. Пазур Наталії Миколаївні, учениці 11-Г класу Дубенського НВК «Школа-гімназія» Дубенського району Рівненської області;
	11. Руднік Тетяні Іванівні, учениці 11 класу Більськовільського ліцею Вараського району Рівненської області;
	12. Іордановій Дар’ї Сергіївні, учениці 11 класу Кубейського закладу загальної середньої освіти Кубейської сільської ради Болградського району Одеської області;
	13. Левицькій Анні Сергіївні, учениці 9 класу Білецьківського ЗЗСО Кам'янопотоківської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області;
	14. Килюшик Олександрі Юріївні, учениці 11 класу Великожолудського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Володимирецької районної ради Варашського району, вихованці гуртка «Юні генетики-се...
	15. Світачу Вадиму Богдановичу, учню 9 класу опорного закладу «Колківський ліцей» Колківської селищної ради» Колківської ОТГ, вихованцю гуртка «Юні орнітологи» Центру розвитку і творчості дітей та юнацтва Колківської селищної ради Волинської області.
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