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Про підсумки заочного та 

проведення фінального етапів 

Олімпіади випускного шкільного дослідництва 

(учнівських дослідницьких проєктів) 

 

 

Відповідно до Плану організаційно-масових заходів з дітьми та 

учнівською молоддю на 2020 рік (за основними напрямами позашкільної 

освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

28.11.2019 № 1498, 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 з 24 лютого по 20 квітня 2020 року 

заочний етап Олімпіади випускного шкільного дослідництва (учнівських 

дослідницьких проєктів). За підсумками заочного етапу було відібрано 45 

дослідницьких проєктів. 

  

 За рішенням журі Олімпіади  

 

НАКАЗУЮ: 

 

І. Запросити до участі у фінальному етапі Олімпіади, який пройде 

дистанційно 10 та 11 червня 2020 року у форматі відеоконференції з 

використанням платформи Zoom, наступних учасників:  

 

Секція: агробіологія 

1. Лелеко Анастасію Віталіївну, вихованку екологічного центру 

«Жайворонок» Петрівського ЦДЮТ, ученицю 8 класу Петрівського НВО 

«Загальноосвітня школа І-Ш ст. гімназія» Кіровоградської області. Тема 

проєкту: «Оцінка рівня забезпеченості ґрунту нітрогеном». 



2. Тяку Євгенія Євгенійовича, учня 9 класу Погребівської філії Опорного 

навчального закладу Путрівського навчально-виховного комплексу «Гімназія 

– загальноосвітня школа I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Васильківської районної ради Київської області. Тема проєкту: «Світло як 

фактор керування ростом і розвитком рослин».  

3. Яковенка Дениса Олександровича, учня 8-А класу Великописарівської 

спеціалізованої школи І-ІІІ Великописарівської районної ради, вихованця 

гуртка «Юний дослідник» Великописарівської станції юних натуралістів 

Сумської області. Тема проєкту: «Вирощування сіянців горіхів насіннєвим 

способом». 

4. Дзей Марину Миколаївну, ученицю 11 класу Олеської ЗОШ І – ІІІ ступенів 

Волинської області. Тема проєкту: «Використання методу боротьби з 

шкідниками під час роботи на навчально-дослідній земельній ділянці». 

5. Маліновського Іллю Вікторовича, учня 10 класу ОНЗ «Биківський ЗЗСО І-

ІІІ ступенів» Романівського району Житомирської області. Тема проєкту: 

«Вирощування перспективних сортів плодових культур для закладання саду з 

використанням вегетативного розмноження». 

6. Олексюк Дар’ю Миколаївну, ученицю 8 класу Старомайданської філії 

ОЗЗСО Стрибізької ЗОШ І-ІІІ ступенів Курненської сільської ради 

Пулинського району Житомирської області. Тема проєкту: «Вплив 

підживлення на врожай сої». 

7. Сумцову Анастасію, ученицю 9-А класу Великописарівської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Великописарівської районної ради 

Сумської області, вихованку гуртка «Юний дослідник» Великописарівської 

станції юних натуралістів. Тема проєкту: «Природовідповідне землеробство 

на основі органічних грядок».  

8. Панова Ігоря Віталійовича, учня 9 класу КЗ «Вільхівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів» Станично-Луганського району Луганської області. Тема 

проєкту: «Порівняння технологій вирощування садивного матеріалу лісових 

культур». 

9. Павленко Надію Володимирівну, ученицю 9 класу Погребівської філії 

опорного навчального закладу Путрівського навчально-виховного комплексу 

«Гімназія – загальноосвітня школа I-III ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Васильківської районної ради Київської області. Тема проєкту: 

«Вплив намагніченої води на життєдіяльність овочевих культур». 



10. Сухину Марину Сергіївну, ученицю 11 класу Дубіївської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Черкаської районної ради Черкаської 

області. Тема проєкту: «Вплив біостимуляторів на ризогенну активність 

SAINTPAULIA IONANTHA». 

11. Ліштван Ольгу Олександрівну, ученицю 11 класу Червонополянського 

закладу повної загальної середньої освіти Костянтинівської сільської ради 

Херсонської області. Тема проєкту: «Зробимо наш заклад освіти квітучим і 

зеленим». 

12. Рижко Марію Ярославівну, ученицю 10 класу, вихованку ЗПО «Станція 

юних натуралістів міста Ковеля» Волинської області. Тема проєкту: 

«Механічні способи боротьби із шкідниками декоративних рослин: 

ефективність використання пасток з різним забарвленням для боротьби з 

білокрилкою». 

Секція: екологія та енергозбереження 

1. Авраменка Богдана Валерійовича, учня 10 класу, вихованця 

Старобільського районного Будинку творчості дітей та юнацтва 

Старобільської районної ради Луганської області. Тема проєкту: 

«Ліхенобіота міста Старобільськ та його передмістя як біоіндикатор якості 

довкілля». 

2. Михальчук Владу Олександрівну, ученицю 8 класу Піддубненської ЗОШ І-

ІІІ ступенів Великоновосілківської районної ради Донецької області,  

вихованку гуртка “Юні лісівники” Донецького обласного еколого-

натуралістичного центру. Тема проєкту: «Енергоефективний будинок-будинок 

майбутнього». 

3. Гончаренка Максима Андрійовича, вихованця екологічного центру 

«Жайворонок» Петрівського ЦДЮТ, учня 7 класу Петрівського НВО 

«Загальноосвітня школа І-Ш ст. гімназія» Кіровоградської області. Тема 

проєкту: «Біоіндикація фітотоксичності синтетичних засобів для миття 

посуду». 

4. Кривдік Аліну Володимирівну, ученицю 10 класу НВК «Загальноосвітня 

школа I – III ступенів - гімназія»№2 м. Каменя-Каширського Волинської 

області. Тема проєкту: «Оцінка якості води річки Цир за допомогою 

біоіндикації та хімічного аналізу». 

5. Онищенко Анастасію Анатоліївну, ученицю 11 класу Великокаратульської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів Переяслав-Хмельницького району Київської області. Тема 



проєкту: «Вивчення екологічного стану водойм з використанням 

біоіндикаторів- макрофітів».  

6. Данило Тетяну, ученицю 7 класу Старицької ЗОШ І-ІІІ ступенів імені 

Юрія Костіва, вихованку гуртка «Юні охоронці природи» КЗ ЛОР 

«Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді». Тема проєкту: «Дослідження показників хімічного забруднення 

водойм та питної води в районі головного Європейського вододілу (Східне 

Розточчя)». 

7. Біріх Олександру Вікторівну, ученицю 11 класу Кам'янець-Подільської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 Хмельницької області. Тема проєкту: «Подолання 

проблеми забруднення довкілля відходами сміттєзвалищ (на прикладі 

Кам’янець-Подільського сміттєзвалища)». 

8. Кирилюка Володимира Сергійовича, учня 7-Б класу, члена гуртка 

«Географічне краєзнавство» Клішковецької гімназії Чернівецької області. Тема 

проєкту: «Збери пластик – відремонтуй дороги!». 

9. Соляр Юлію Миколаївну, ученицю 11-Б класу Корюківської  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Корюківської міської ради 

Чернігівської області. Тема проєкту: «Еколого-географічні особливості малих 

річок Корюківщини».  

10. Христіну Є.О., ученицю 10 класу Борисівського НВК  «ЗОШ І-ІІІ ступенів 

– дитячий садок» Хмельницької області. Тема проєкту: «Вплив пестицидів на 

життя бджіл». 

11. Мазило Сніжану Сергіївну, ученицю 11 класу Харківської  

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів с. Харкове Талалаївської районної 

ради Чернігівської області.  Тема проєкту: «Опале листя: шкода чи користь?». 

12. Самойлова Богдана Юрійовича, учня 7 класу Піщанської  

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Куп’янської районної ради 

Харківської області. Тема проєкту: «Екологічна характеристика стану річки 

Піщана на території Куп’янського району Харківської області». 

13. Коберник Любов Михайлівну, ученицю 11 класу Денишівської ЗОШ І – ІІІ 

ступенів імені В. Г. Бондарчука Житомирської області. Тема проєкту: 

«Біодеградація компонентів сміття в аеробних та анаеробних умовах».  



14. Якубу Максима Олександровича, учня 8 класу Червонополянського ЗСО 

Костянтинівської сільської ради Херсонської області. Тема проєкту: 

«Сучасний стан проблеми утилізації побутових відходів». 

15. Чорнодуб Людмилу Миколаївну, ученицю 11 класу Дмитрівської ЗОШ І-

ІІІ ступенів смт. Дмитрівка Бахмацького р-ну Чернігівської області. Тема 

проєкту: «Екологічна безпека харчування людини». 

Секція: прикладна біологія 

1. Бровко Валентину, ученицю 10 класу Часовоярської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №15 Бахмутської районної ради Донецької області. Тема 

проєкту: «Вплив дефектів зору на образотворче мистецтво».  

2. Катренич Мар’яну Олександрівну, ученицю 10 класу ОПЗ навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей» с. Зимне 

Володимир -Волинського району Волинської області. Тема проєкту: 

«Частоти генів забарвлення та довжини шерсті FELIS CATUS (L.) в 

популяціях м. Нововолинська та с. Бубнів». 

3. Коротченко Юлію, ученицю 10 класу Часовоярської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №15 Бахмутської районної ради Донецької області. Тема 

проєкту: «Фізичні властивості вібрацій та їх користь для організму людини».  

4. Сташенко Вікторію Олегівну, ученицю 11 класу ОЗНЗ Радомишльської 

гімназії Житомирської області. Тема проєкту: «Дослідження способів 

фальсифікації молочної продукції шляхом вивчення органолептичних та 

фізико-хімічних показників коров’ячого молока питного». 

5. Шумило Анастасію Олегівну, ученицю 9 класу Новогуйвинської гімназії 

Житомирської області. Тема проєкту: «Селекція акваріумних креветок роду 

Neocardina в умовах шкільного кабінету біології».  

6. Бараненка Юрія Вікторовича, учня 10 класу Харківської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 17 Харківської міської ради Харківської області. Тема 

проєкту: «Використання психологічних методів для підвищення мотивації та 

рівень розвитку образно-логічного мислення у дітей 7-9 років на заняттях 

школи капоейри». 

7. Богомолову Марію, ученицю 10 класу ЗЗСО №8 Волинської області. Тема 

проєкту: «Застосування гормонального препарату «Магестрофан» при 

паруванні нутрій». 



8. Ружицьку Анастасію Валеріївну, ученицю 7 класу Тарутинського 

навчально-виховного комплексу «ЗОШ І-ІІІ ст. - ліцей - дошкільний 

навчальний заклад» Одеської області. Тема проєкту: «Вплив зміни 

концентрації вуглекислого газу на працездатність учнів». 

9. Кісеолар Аліну Леонідівну, ученицю 10 класу Тарутинського навчально-

виховного комплексу «ЗОШ І-ІІІ ст. - ліцей - дошкільний навчальний заклад» 

Одеської області. Тема проєкту: «Вплив йоду на працездатність учнів». 

10. Іщенко Ксенію Миколаївну, ученицю 7 класу Тарутинського навчально-

виховного комплексу «ЗОШ І-ІІІ ст. - ліцей - дошкільний навчальний заклад» 

Одеської області. Тема проєкту: «Чи варто пити "Кока-Колу». 

Секція: ботаніка 

1. Васейко Тетяну Миколаївну, ученицю 10 класу освітнього опорного 

закладу навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.-

ліцей» с. Зимне Володимир-Волинського району Волинської області. Тема 

проєкту: «Сучасний стан деревних насаджень Зарічанського парку (с. 

Заріччя) Володимир-Волинського району». 

2. Крилкіну Анастасію, ученицю 10 класу Часовоярської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №15 Бахмутської районної ради Донецької області. Тема 

проєкту: «Порівняльна характеристика  флористичного складу рослин, які 

містять алкалоїди міста Часів Яру Донецької області та біосферного 

заповідника Асканія - Нова Херсонської області». 

3. Мандзюк Дарію Анатоліївну, ученицю 10 класу Дубенської гімназії №2 

Рівненської області. Тема проєкту: «Використання голонасінних 

PINOPHYTA) в озелененні Дубенської гімназії №2 і вивчення їх ролі в 

збереженні здоров’я гімназистів». 

4. Микитин Юстину Василівну, ученицю 10 класу освітнього опорного  

закладу навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів-ліцей» с. Зимне Володимир -Волинського району Волинської 

області. Тема проєкту: «Хвойні (PINOPSIDA) в зелених насадженнях м. 

Володимира-Волинського». 

5. Наумчук Марію Сергіївну, ученицю 10 класу освітнього опорного закладу 

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

с. Зимне Володимир - Волинського району Волинської області. Тема проєкту: 



«Сусекційні зміни дендрофлори занедбаних фруктових насаджень на 

території Зимненської ОТГ». 

6. Іщенко Надію Михайлівну, вихованку гуртка «Юні охоронці природи» 

Великописарівської  станції юних натуралістів Великописарівської районної 

ради Сумської області, ученицю 10 класу Великописарівської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу І.М.Середи. Тема 

проєкту: «Аналіз видового складу ефемерів та ефемероїдів Гетьманського 

національного природного парку». 

7. Коноз Наталію, вихованку гуртка «Юні охоронці природи» 

Великописарівської  станції юних натуралістів Великописарівської районної 

ради Сумської області, ученицю 9 класу Великописарівської спеціалізованої 

школи  І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу І.М. Середи. Тема 

проєкту: «Липа серцелиста - представник дендрологічного віддіду учнівської 

навчально-дослідної земельної ділянки Великописарівської СЮН». 

8. Ковальську Анастасію Валеріївну, ученицю 9 класу Зороківського 

козацького ліцею  Вільської сільської ради Житомирської області. Тема 

проєкту: «Дослідження квіткових - лікарських рослин у фітоценозах села 

Зорокова».  

 

Детальна інформації щодо роботи секцій буде розміщена на сайті НЕНЦ 

https://nenc.gov.ua під рубрикою Олімпіада випускного шкільного 

дослідництва (учнівських дослідницьких проєктів). 
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