
 

«18» жовтня 2021 р.                                                                                                                 № 72 

 

Про підсумки відбіркового етапу Всеукраїнського  

біологічного форуму учнівської та студентської  

молоді «Дотик природи 2021» 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020 р. № 1452 

«Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з 

дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік за основними напрямами позашкільної освіти», 

листа Міністерства освіти і науки України від 28.09.2021 р. № 4/806-21 «Про проведення 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської та студентської молоді «Дотик природи» 

(далі – Форум), підведено підсумки І (відбіркового) етапу. На підставі поданих учасниками 

матеріалів під час онлайн реєстрації та згідно з рішенням Оргкомітету, до участі у 

фінальному етапі Форуму, запрошуються учасники, зазначені в Додатку до наказу «Список 

фіналістів Всеукраїнського біологічного форуму учнівської та студентської молоді «Дотик 

природи 2021»».  

У зв’язку із ускладненням епідеміологічної ситуації, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства 

освіти і науки України прийняв рішення провести фінальний етап у дистанційному форматі.  

Для участі в ІІ (фінальному) етапі Форуму кожному фіналісту необхідно підготувати і 

представити такі матеріали: 1. Відеозапис захисту проєкту з використанням постеру або 

презентації в форматі Power Point. Тривалість відео – до 7 хвилин. 2) Тези науково-

дослідницького проєкту (вказати тему, відомості про учасника і керівника).  

Відеозапис захисту проєкту попередньо розмістити на хостингу YouTube. Посилання 

на відеозапис і тези необхідно надіслати до 14 листопада (включно) на електронну адресу 

biology@nenc.gov.ua з позначкою «Дотик природи». Результати ІІ (фінального) етапу 

Форуму будуть оприлюднені до 25 листопада 2021 року на сайті Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді в розділі: Документи>Нормативні 

документи>Накази. 

Детальна інформація – за телефонами: 066-6413260, 067-4599528 (Комендантов 

Володимир Федорович; email: komendantov@nenc.gov.ua). 

 

 

Директор                                                        Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ 
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Додаток до наказу № 72 

від 18 жовтня 2021 р.  

Список фіналістів Всеукраїнського біологічного форуму учнівської та 

студентської молоді «Дотик природи 2021» 
№ 
з/п 

Назва 
проекту 

Секція Прізвище, ім`я, по батькові Клас/
курс 

Повна назва закладу освіти 

1.  Агроекологі
чна 
характерист
ика сортів 
сої за 
органічної 
та 
традиційної 
технології 

ботаніка Руденко Вероніка 
Олександрівна 

10 Білоцерківська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 17 
Білоцерківської міської ради 

2.  Агроклімати
чні фактори 
вирощуванн
я плодово-
ягідних 
культур 
Рівненщини 

науки про 
Землю 
(географія, 
геологія) 

Шевчук Інна Миколаївна 11 Чудельська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 

3.  Акустичное
лектричний 
перетворюв
ач енергії 

фізіка Сіняєв Руслан 
Володимирович 

11 Роменська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ст. № 11  

4.  Альтернати
вні джерела 
питної води 
та їх якість 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Палиця Андріана Олегівна 10 НВК "СЗШ № 2-гімназія" 
м. Трскавця 

5.  Аналіз 
ефективнос
ті проби 
Руф’є у 
визначенні 
стану 
здоров’я 
сучасних 
здобувачів 
освіти 

охорона 
здоров`я 

Щука Діана Дмитрівна 11 Комунальний заклад загальної  
середньої освіти І-ІІІ ступенів 
№ 3 Жовтоводської міської 
ради 

6.  Аналіз 
лісоутворю
ючої флори 
байракового 
лісу 
Регіонально
-
ландшафтн
ого парку 
«Клебан-
Бик» 

ботаніка Маршалко Катерина 
В'ячеславівна 

11 Костянтинівський ліцей № 9 
Костянтинівської міської ради 

7.  Аналіз 
проблем 
сучасного 
стану 
популяції 
дельфінів 
на 
Донецькому 
узбережжі 
Азовського 

зоологія Лахмоткiна Арiна Андріївна 7 Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів  № 10 м. Краматорськ 



моря 

8.  Аналіз 
процесу 
інвазії 
реброплавів 
на 
Донецькому 
узбережжі 
Азовського 
моря 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Кокорєва Аліна 
Владиславівна 

10 загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 6 м. Краматорськ 

9.  Аналіз 
розповсюдж
ення 
інвазійних 
видів 
рослин на 
території 
Національн
ого 
природного 
парку 
«Святі 
Гори» 

ботаніка Гонтаренко Марія Сергіївна 7 Комунальний заклад 
"Святогірський заклад 
загальної та середньої освіти І-
ІІІ ступенів" 

10.  Аналіз 
розповсюдж
ення 
карантинних 
рослин на 
території 
Національн
ого 
природного 
парку 
«Святі 
Гори» 

ботаніка Панчулова Юлія Олегівна 7 Комунальний заклад 
"Святогірський заклад 
загальної та середньої освіти І-
ІІ ступенів" 

11.  Аналіз 
стану 
здоров’я 
тривало та 
часто 
хворіючих 
дітей у 
дошкільних 
закладах м. 
Токмака та 
Пологівсько
го району 

анатомія Лапутіна Тетяна Олексіївна 11 Заклад загальної середньої 
освіти № 2 Токмацької міської 
ради Запорізької області 

12.  Апітерапія. 
Продукція 
бджільництв
а для 
міцного 
імунітету 

охорона 
здоров`я 

Субачева Дарина Іванівна 9 Комунальний заклад загальної 
середьньої освіти І-ІІІ ступенів 
імені братів Зосіма села 
Кременівка Кальчицької 
сільської ради Донецької 
області 

13.  Апробація 
комплексу 
методів 
біоіндикації 
для 
визначення 
екологічного 
стану 
невеликих 
річок 

зоологія Налчаджі Анастасія 
Андріївна 

11 Пирятинський ліцей № 6 
Пирятинської міської ради 
Полтавської області 



14.  Асертивніст
ь 
особистості 
як важлива 
властивість 
для 
вирішення 
конфліктних 
ситуацій у 
підлітків 

психологія і 
поведінка 
людини 

Кузьміна Ганна Сергіївна 10 Ліцей № 5  Мелітопольської 
міської ради Запорізької 
області 

15.  Безпритуль
ні тварини-
локальна 
проблема 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Жмурко Ярослав 
Сергійович 

7 НВК "ЗОШІ-ІІІ ступенів-
ліцей"смт.Любашівка 
,Подільського району,Одеської 
області 

16.  Біоіндикацій
ні 
дослідженн
я р. Трубіж 
в межах 
міста 
Переяслав 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Марущак Ірина 
Володимирівна 

4 
курс 

Університет Григорія 
Сковороди в Переяславі  

17.  Біологічне 
заруднення 
агроекосист
ем  ПП 
«Україна» 
села Велика 
Каратуль 
Київської 
області 

ботаніка Сахно Дарія Юріївна 9 Переяславський будинок 
художньої творчості 
дітей,юнацтва та молоді 

18.  Біологічні 
властивості 
Silybum 
marianum L. 

охорона 
здоров`я 

Сташкевич Вероніка 
Віталіївна 

10 Комунальний заклад Київської 
обласної ради «Фастівський 
ліцей-інтернат»  

19.  Біопродукти
вність 
лісовиx 
екосистем 
на прикладі 
ДП 
«Переяслав
-
Xмельницьк
ий ліспгосп» 
Студениківс
ьке 
лісництво» 

ботаніка Сонько Анна 
Олександрівна 

10 Переяславський будинок 
художньої творчості дітей, 
юнацтва та молоді 

20.  Біотестуван
ня  якості  
води  річки 
Дніпро 
Солонянськ
ого району 
Дніпропетро
вської 
області 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Головатюк Марія 
Володимирівна 

10 Заклад загальної середньої 
освіти "Солонянський ліцей» 
Солонянської селищної ради 
Дніпропетровської області 

21.  Біофільтр-
зволожувач 
повітря 
побутовий 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Полєха Артем 
Олександрович 

7 Науковий ліцей комунального 
закладу вищої освіти 
"Хортицька національна 
навчально-реабілітаційна 
академія" Запорізької обласної 
ради 



22.  Бріофлора 
Чорноморсь
кого 
суднобудівн
ого заводу 
(м. Миколаї
в, Україна) 

ботаніка Єшану Данііла Георгіївна 2 
курс 

Миколаївський професійний 
суднобудівний ліцей імені В.О. 
Гречишникова 

23.  Будівництво 
шахти № 1 
«Тяглівська
»: за чи 
проти 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Дашковський Дмитро 
Михайлович 

7 Стаївська гімназія імені Осипа 
Лещука Белзької міської ради 
Львівської області 

24.  Ветеринарн
о-санітарна 
експертиза 
вершкового 
масла 

мікробіологі
я 

Стрюк Анастасія Ігорівна 11 Комунальний навчальний 
заклад «хіміко-екологічний 
ліцей» Дніпровської міської 
ради 

25.  Взаємозв’яз
ок 
емоційного 
інтелекту з 
комунікатив
ними 
здібностями 
підлітків 

психологія і 
поведінка 
людини 

Золота Марія Русланівна 10 Заклад загальної середньої 
освіти "Солонянський ліцей" 
Солонянської селищної ради 
Дніпропетровської області 

26.  Вибір 
найбільш 
урожайного 
сорту 
буряка 
столового 
для 
вирощуванн
я в умовах 
органічного 
виробництв
а 

ботаніка Палійчук Вікторія Сергіївна 6 Середньоберезівський ліцей 

27.  Вивчення 
алелопатич
них 
властивосте
й водних 
витяжок 
Золотушник
а 
канадського  
(Solidago 
canadensis 
L.)  на 
розвиток, 
ріст і 
продуктивні
сть тест-
культур 

ботаніка Коростій Софія Олегівна 10 Новояворівський ліцей 
Яворівської районної ради 
Львівської області 

28.  Вивчення 
видового 
складу та 
запасів 
лікарських 
трав на 
території 
Піщаного 
лісництва 

ботаніка Черепахін Дмитро 7 КЗ "Вільхівський ЗЗСО і-ііі 
Станично-Луганської селищної 
громади Луганської області" 



Станично-
Луганського 
ДМЛГ в 
після 
пожежний 
період 

29.  Вивчення 
екологічного 
стану малої 
річки Альта 
в межах 
міста 
Переяслав 
методом 
біоіндикації 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Дзюбенко Ярослав 
Олегович 

8 Переяславський будинок 
художньої творчості 
дітей,юнацтва та молоді 

30.  Вивчення 
рівня 
антропогенн
ого 
навантажен
ня на 
штучну 
екосистему 
(Центральн
ий парк) смт 
Сахновщин
а. Можливі 
шляхи 
подолання 
проблеми 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Жемна Ніколь Миколаївна 8 Комунальний заклад 
"Сахновщинський ліцей №1" 
Сахновщинської селищної ради 
Красноградського району 
Харківської області 

31.  Види та 
властивості 
злакової 
соломи, та її  
використанн
я у 
флористичн
ій творчості 

ботаніка Волошин Нікіта 
Олександрович 

9 Костянтинівське районне 
навчально-виховне об’єднання 
«Гімназія – Мала академія наук 
№1 «Таврія» Костянтинівської 
сільської ради 
Мелітопольського району 
Запорізької області  

32.  Видовий 
склад та 
особливості 
екології 
прісноводни
х молюсків 
регіонально
го 
ландшафтн
ого парку 
«Клебан-
Бик» 
(Донецька 
область) 

зоологія Багмет Ольга 9 Краматорська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 30 
Краматорської міської ради 
Донецької області 

33.  Визначення 
антиоксида
нтної 
активності 
та вмісту 
флавоноїдів 
у листі, 
стеблах та 
коренях 
рослин роду 
Scutellaria 

ботаніка Кощавко Ксенія Сергіївна 11 середня загальноосвітня школа 
№ 279 ім. П. Григоренка 
м. Києва 



34.  Визначення 
відносної 
чистоти 
атмосферно
го повітря в 
м. 
Переяслав 
методом 
ліхеноіндик
ації 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Дзюбенко Назар Олегович 8 Переяславський будинок 
художньої творчості дітей, 
юнацтва та молоді 

35.  Визначення 
екологічного 
стану 
повітря на 
пришкільній 
території 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Пахомова Софія Іллівна 8 Білоцерківська спеціалізована 
природничо-математична 
школа І-ІІІ ст. ім. 
М.О.Кириленка 

36.  Визначення 
екологічного 
стану річки 
Гнилоп`ять 
у межах 
міста 
Бердичева 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Пилипенко Марія 
Олександрівна 

9 Загальноосвітня школа I-III 

ступенів № 11 м. Бердичева 

Житомирської області 

37.  Визначення 
ефективнос
ті 
електричних 
сушильних 
апаратів 
для 
виявлення 
мікроорганіз
мів на 
поверхні 
шкіри після 
їх 
використанн
я 

охорона 
здоров`я 

Пермякова Катерина 
Дмитрівна 

10 Спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів № 23 з поглибленим 
вивченням англійської мови 
Деснянського району м. Києва 

38.  Визначення 
кислотності 
ґрунту 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Лисюк Матвій Олегович 8  Загальноосвітня школа I-III 
ступенів № 11 м. Бердичева 
Житомирської області 

39.  Визначення 
кількісного 
вмісту 
нітратів в 
овочах 

біохімія Стеценко Поліна Андріївна 11 Гімназія №48, Київська обл., 
м.Київ 

40.  Визначення 
особливост
ей розвитку 
різних 
поєднань 
молодняку 
свиней 

зоологія Калиста Ангеліна 
Олександрівна 

11 Обухівський ліцей Обухівської 
селищної ради Дніпровського 
району Дніпропетровської 
області 

41.  Визначення 
термінів 
збору 
лікарських 
рослин 
відповідно 
до фаз 
місячного 
циклу на 

ботаніка Долішняк Андріана 
Андріївна 

9 Стопчатівський ліцей 
Яблунівської селищної ради 
Косівського району Івано-
Франківської області 



2021 рік 

42.  Визначення 
фізико-
хімічних 
показників 
якості 
чорних 
пакетованих 
чаїв різного 
цінового 
діапазону 

хімія Сергієнко Ілона Вадимівна 10 Пирятинський ліцей №6 
Пирятинської міської ради 
Полтавської області 

43.  Визначення 
якості та 
кислотності 
меду 

хімія Баштан Анастасія 
Віталіївна 

9 Пирятинський ліцей 
Пирятинської міської ради 
Полтавської області 

44.  Визначення 
якості 
фруктових 
та овочевих 
соків 
України 
рефрактоме
тричним 
методом 

хімія Бартків Анастасія 
Тарасівна 

11 Ліцей №9 Мелітопольської 
міської ради Запорізької 
області 

45.  Використан
ня енергії 
вітру у 
Дивізійській 
школі 

енергозберіг
аючі 
технології 

Федоров Валерій 
Геннадійович 

8 КЗ "Дивізійський заклад 
загальної середньої освіти І-ІІІ 
ст." 

46.  Використан
ня 
епоксидних 
смол при 
виробництві 
медицинськ
их 
імплантатів 

хімія Струкова Катерина 
Сергіївна 

10 Природничо-науковий ліцей 
№ 145 Печерського району 
м. Києва 

47.  Використан
ня 
інтродукова
них видів в 
об'єктах 
ландшафтн
ого 
озеленення  

ботаніка Курушкіна Анна Віталіївна 8 Дитячий естетико-
натуралістичний центр 
«Камелія» м. Бровари Київської 
області 

48.  Використан
ня 
лікувальних 
властивосте
й грязей 
озера Лонго 
у 
реабілітації 
хворих на 
ревматоїдн
ий артрит 

охорона 
здоров`я 

Левіна Вероніка Дмитрівна 11 Навчально-виховне об’єднання 
"Новомиргородська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №3 - дошкільний 
навчальний заклад" 

49.  Використан
ня шламу як 
добрива 
для 
вирощуванн
я рослин, на 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Скрипник Єлизавета 
Костянтинівна 

9 Навчально-виховний комплекс 
«Миролюбівська 
загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» 
Гродівської селищної ради 



прикладі 
йошти 

Покровського району Донецької 
області 

50.  Вирощуванн
я бройлерів 
КОББ 500 в 
домашніх 
умовах 

зоологія Греков Дмитро Дмитрович 7 Городненський ЗЗСО 

51.  Вирощуванн
я гранату в 
домашніх 
умовах 

ботаніка Ткач Дар"я Олександрівна 11 НВК"ЗОШ І-ІІІ ступенів-
ліцей"смт.Любашівка 
Подільського району ,Одеської 
області 

52.  Виявлення 
здатності 
водойм 
Криворіжжя 
до 
самоочище
ння за  
допомогою  
молюсків-
фільтраторі
в 

зоологія Грудницька Аріна Андріївна 7  Криворізька загальноосвітня 
школа I-III ступенів №123 
Криворізької міської ради 
Дніпропетровської області 

53.  Відходи як 
джерело 
забрудненн
я та 
середовище 
проживання 
організмів 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Черкун Марія-Анна 
Сергіївна 

10 Ліцей "Гроно" ЛМР м. Львова 

54.  Влив диму 
при 
спалюванні 
опалого 
листя та 
сухої трави 
на організм 
людини  

охорона 
здоров`я 

Хоменко Назар Сергійович 8 Роменська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ст. № 4 

55.  Вміст сухих 
речовин в 
коренеплод
ах моркви 
під час 
зберігання 

ботаніка Васін Станіслав Вікторович 10 Ліцей №10 Мелітопольської 
міської ради Запорізької 
області 

56.  Водойма в 
місті: як 
зберегти її 
чистою 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Тітаренко Олеся Олегівна 9 Роменська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ст. №2 ім. акад. А.Ф. 
Йоффе 

57.  Вплив 
атмосферни
х процесів 
на планету 
Земля 

фізіка Коваленко Анастасія 
Сергіївна 

9 Роменська загальноосвітня 
школа I – III ст. № 2 ім. акад. А. 
Ф. Йоффе 

58.  Вплив 
білково-
вітамінно-
мінеральних 
комплексів 
на 
продуктивні
сть 
молодняку 
свиней 

зоологія Гавриленко Костянтин 
Олександрович 

9 Пирятинський ліцей  6 
Пирятинської міської ради 
Полтавської області 



59.  Вплив 
високожиро
вого раціону 
на 
психоемоцій
ний статус 
щурів  

зоологія Кочерга Іван 
Олександрович  

11 Комунальний навчальний 
заклад «Хіміко-екологічний 
ліцей»  Дніпровської міської 
ради 

60.  Вплив 
ефірних 
олій на 
забрудненіс
ть повітря 
приміщень 
ліцею 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Попович Софія Романівна 10 КЗ КОР "Фастівський ліцей-
інтернат" 

61.  Вплив змін 
клімату на 
бджолу 
медоносну ( 
на прикладі 
Київської 
області) 

науки про 
Землю 
(географія, 
геологія) 

Чагарна Катерина 
Олексіївна 

11 гімназія №267 м. Києва 

62.  Вплив 
інсектицидн
ої дії рослин 
на 
життєдіяльн
ість Мушки 
плодової 

зоологія Кушнірчук Дмитро 
Сергійович 

8 Сумський міський центр 
еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді 
Сумської міської ради 

63.  Вплив 
інтенсивнос
ті 
освітлення 
на гостроту 
зору 
школярів 

охорона 
здоров`я 

Каліщук Євген Романович 11 КЗ «Луцька гімназія № 21 імені 
Михайла Кравчука Луцької 
міської ради Волинської 
області» 

64.  Вплив 
інформацій
ного 
навантажен
ня на 
психофізіол
огічні 
реакції 
школярів 
старшого 
шкільного 
віку з різним 
рівнем 
фізичної 
активності 

фізіологія Ткаченко Вероніка 
Сергіївна 

11 КНЗ «Хіміко-екологічний ліцей» 
Дніпровської міської ради 
м. Дніпро 

65.  Вплив 
кольорової 
гами 
будівель м. 
Мелітополя 
на здоров’я 
його 
жителів  

науки про 
Землю 
(географія, 
геологія) 

Нечай Ксенія Максимівна ІІ 
курс  

Мелітопольський промислово-
економічний фаховий коледж 

66.  Вплив 
компонентн
ого складу 
субстрату 

ботаніка Шолух Оксана Олексіївна І 
курс 

Мелітопольський промислово-
економічний фаховий коледж 



на 
формуванн
я 
продуктивно
сті 
васильків 
справжніх 

67.  Вплив 
контрольних 
заходів з 
перевірки 
знань на 
інтелектуал
ьну та 
емоційну 
сферу 
старшоклас
ників-
ліцеїстів 

психологія і 
поведінка 
людини 

Вовченко Владислава 
Валеріївна 

11 КЗО "Науковий медичний ліцей 
“Дніпро” Дніпропетровської 
обласної ради” 

68.  Вплив 
концентраці
ї розчинів 
кухонної 
солі на 
проростанн
я насіння 

ботаніка Цікало Максим Михайлович 9 Глинський ЗЗСО I-III ст. 

69.  Вплив 
магнітного 
поля на ріст 
рослин 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Гречихо Марія Анатоліївна 7 Житомирська ЗОШ I -III 
ступенів № 30 

70.  Вплив 
Марганецьк
ого гірничо-
збагачуваль
ного 
комбінату 
на ґрунтово-
деградаційн
і процеси 
території  

науки про 
Землю 
(географія, 
геологія) 

Павленко Олександра 
Сергіївна 

9 Навчально-виховний комплекс 
«Ліцей-спеціалізована 
загальноосвітня школа I-III 
ступенів №10» Марганецької 
міської ради Дніпропетровської 
області 

71.  Вплив 
мікрохвильо
вого 
випромінюв
ання на живі 
організми 

ботаніка Бондаренко Тетяна 
Олегівна 

6 Опорний загальноосвітній 
навчальний заклад 
"Жоравський навчально-
виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів - дошкільний 
навчальний заклад (ясла-
садок)" Яготинської міської 
ради Бориспільського району 
Київської області 

72.  Вплив 
мінеральног
о живлення, 
гербіцидів 
та 
стимуляторі
в росту на 
урожайність 
коріандру 
посівного 

ботаніка Лапутіна Тетяна Олексіївна  11 Заклад загальної середньої 
освіти № 2 Токмацької міської 
ради Запорізької області 

73.  Вплив 
мінеральної 

мікробіологі
я 

Щедріна Дар'я Дмитрівна 10 Чорноморська гімназія № 1 



води на 
здатність до 
формуванн
я біоплівки 
окремими 
представник
ами 
мікробіоти 
верхніх 
дихальних 
шляхів 

74.  Вплив 
нафтопроду
ктів на 
довкілля 
Гадяччини 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Балабан Єлизавета 
Григорівна 

9 Гадяцький обласний науковий-
ліцей інтернат ІІ-ІІІ ступенів 
імені Є.П. Кочергіна 

75.  Вплив 
полютантів 
на 
фертильніст
ь пилку 
вищих 
судинних 
рослин на 
територіях 
зі значним 
техногенни
м 
навантажен
ням 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Магарський Денис 
Евгенович 

9 Криворізький Центрально 
Міський ліцей Криворізької 
міської ради 

76.  Вплив 
препарату 
«Метіур» на 
продукційни
й процес 
посівів 
кукурудзи в 
умовах 
Південного 
степу 
України 

ботаніка Яхін Никита Олегович 11 навчально-виховний комплекс 
№ 16 Мелітопольської міської 
ради Запорізької області 

77.  Вплив 
реклами на 
споживчу 
поведінку 
людей з 
різним 
типом 
темперамен
ту 

психологія і 
поведінка 
людини 

Гончар Ксенія Денисівна 10 Гродівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Гродівської селищної ради 
Покровського району Донецької 
області 

78.  Вплив 
різних 
факторів на 
вирощуванн
я кристалів 
мідного 
купоросу в 
домашніх 
умовах 

хімія Шестаков Вадим 
Вячеславович 

7 Пирятинський ліцей № 6 
Пирятинської міської ради 
Полтавської області 

79.  Вплив 
температур

зоологія Рибалко Андрій 8 Сумський міський центр 
еколого-натуралістичної 



и на 
виведення 
молодняка 
мурах 
Messor 
structor у 
штучних 
умовах  

творчості учнівської молоді 
Сумської міської ради 

80.  Вплив 
температур
и на 
розвиток та 
життєдіяльн
ість 
черевоногих 
молюсків 
роду Ахатін 
(Achatina 
fulica) 

зоологія Гайдук Гліб Ігорович  7 Ліцей імені Івана Пулюя 

81.  Вплив 
Фтору на 
організм 
людини та 
знаходженн
я його в 
природі 

фізіологія Сєрих Роман 
Олександрович 

10 Вознесенська гімназія 
"Орієнтир" Костянтинівської 
сільської ради 
Мелітопольського району 
Запорізької області 

82.  Вплив 
характеру 
на деякі 
інтегральні 
показники 
серцево-
судинної 
системи 
досліджуван
их 

психологія і 
поведінка 
людини 

Кибукевич Микола 
Володимирович 

1 
курс 

Відокремлений структурний 
підрозділ «Волинський 
фаховий коледж Національного 
університету харчових 
технологій» 

83.  Вплив 
харчових 
добавок на 
здоров`я 
людини  

охорона 
здоров`я 

Молнар Яна Василівна 9 Залужанська ЗОШ І-ІІІ ст., 
Мукачівської міської ради, 
Закарпатської обл.  

84.  Врожайність 
різних 
сортів 
гречки в 
агроклімати
чних умовах 
Колківської 
ОТГ 
Волинської 
області 

ботаніка Світач Вадим Богданович 10 Опорний заклад «Колківський 
ліцей» Колківської селищної 
ради 

85.  Гарант  
чистоти, 
альпійська  
свіжість –
наскільки це 
якісно і 
безпечно... 

охорона 
здоров`я 

Дмитренко Ростислав 
Олександрович 

10  Снігурівська загальноосвітня  
школа І- ІІІ ступенів 
Снігурівської  міської  ради 
Миколаївської області 

86.  Географічни
й аналіз 
системи 
розселення 

науки про 
Землю 
(географія, 
геологія) 

Василець Єгор Сергійович 11 навчально-виховний комплекс 
№ 16 Мелітопольської міської 
ради Запорізької області 



Запорізької 
області 

87.  Географія 
бджільництв
а в Україні 

науки про 
Землю 
(географія, 
геологія) 

Торохтій Каріна Віталіївна 11 Комунальний заклад 
«Харківський науковий ліцей-
інтернат ,,Обдарованість’’ 
Харківської обласної ради 

88.  Геоекологіч
ний стан 
підземних 
вод ставка-
випаровува
ча 
підприємств
а з 
іноземними 
інвестиціям
и у формі 
приватного 
акціонерног
о 
товариства 
«Запорізьки
й 
залізорудни
й комбінат» 

науки про 
Землю 
(географія, 
геологія) 

Глечик Ксенія 
Олександрівна 

10 Ліцей № 19 Мелітопольської 
міської ради Запорізької 
області 

89.  Гідрогеологі
чні умови 
формуванн
я підземних 
вод та 
аналіз 
показників 
їх хімічного 
складу на 
території м. 
Конотоп 

науки про 
Землю 
(географія, 
геологія) 

Жданова Вікторія Олегівна 10 Конотопська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№ 10 Конотопської міської ради 
Сумської області 

90.  Гідрологічна 
характерист
ика малих 
річок, як 
правих 
приток 
Дністра, в 
Городенківс
ькому 
районі та 
прилеглих 
територіях 

науки про 
Землю 
(географія, 
геологія) 

Бундзяк Олег Юрійович 9 Городенківська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 1 Городенківської 
міської ради Івано-Франківської 
області 

91.  Гіподинамія 
та її 
проблеми в 
наш час 

охорона 
здоров`я 

Коваленко Аліна 
Олександрівна 

11 Роменська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ст. № 4 

92.  Гніздова 
біологія 
сови вухатої 
на території 
Покуття  

зоологія Войтович Катерина 
Іванівна 

8 Глушківський навчально-
виховний комплекс 
Городенківської міської ради 

93.  Гора Охтир, 
як духовна 
святиня та 
об’єкт 
господарськ

науки про 
Землю 
(географія, 
геологія) 

Линник Карина Сергіївна 10 Охтирська загальноосвітня 
школа І-ІІІст. №8 Охтирської 
міської ради 



ої діяльності 

94.  Двері 
нескінченни
й потік 
енергії 

енергозберіг
аючі 
технології 

Яковенко Степан 
Олексійович 

7 Житомирська ЗОШ № 30 І-ІІІ 
ступенів 

95.  Двигун 
Стірлінга 

фізіка Печенюк Артур 
Михайлович 

8 Загальноосвітня школа № 30 
м. Житомира 

96.  Двостулкові 
молюски 
затоки 
Білосарайсь
кої коси у 
національно
му 
природному 
парку 
«Меотида» 
(Донецька 
область) 

зоологія Швед Катерина 9 Краматорська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 30 
Краматорської міської ради 
Донецької області 

97.  Демогеогра
фічний 
аналіз 
природного 
та 
механічного 
руху 
населення 
міста 
Конотоп 

науки про 
Землю 
(географія, 
геологія) 

Медведєв Ян Віталійович 10 Конотопська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №10 
Конотопської міської ради 
Сумської області 

98.  Денні 
метелики-
індикатори 
трансформо
ваних 
процесів 
проектован
ого 
національно
го парку  
«Муравськи
й шлях» 
Пологівсько
го району 
Запорізької 
області 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Черкасова Ульяна 
Євгенівна 

9 Заклад загальної середньої 
освіти №2 Токмацької міської 
ради Запорізької області 

99.  Динаміка 
розвитку 
шкільної 
міопії у 
дітей 9-
річного віку 
у зв’язку з 
родом 
їхньої 
позашкільно
ї діяльності 

охорона 
здоров`я 

Неміш Вероніка Дмитрівна 10 Городенківська гімназія імені 
Антона Крушельницького 
Городенківської міської ради 
Івано-Франківської області 

100.  Досвід 
утримання 
та 
приручення 
білої 
деревної 

зоологія Савченко Максим 
Костянтинович 

8 загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 9 м. Краматорськ 



жаби Litoria 
caerulea 

101.  Дослідженн
я 
адаптаційно
го 
потенціалу 
п’ятикласни
ків НВО 
«Новомиргр
одська ЗШ І-
ІІІ ступенів 
№3 - ДНЗ» 
Новоукраїнс
ького 
району 
Кіровоградс
ької області 
до навчання 
в основній 
школі 

фізіологія Дьоміна Діана 
Олександрівна 

9 Навчально-виховне об’єднання 
"Новомиргородська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 3 - дошкільний 
навчальний заклад" 

102.  Дослідженн
я 
алелопатич
них 
властивосте
й горіха 
волоського 
(Juglans 
regia L.) 

ботаніка Абрам Віталія Петрівна 10 Перегінський ліцей №2 

103.  Дослідженн
я 
антибіотико
резистентно
сті 
сальмонел,
виділених 
від тварин у 
Дніпропетро
вській 
області за 
2015-2020 
рр. 

мікробіологі
я 

Павлова Владислава 
Дмитрівна 

11 КНЗ "Хіміко-екологічний ліцей" 
Дніпропетровській області 

104.  Дослідженн
я безпеки 
побутових 
приміщень 
на наявність 
різних видів 
пліснявих 
грибів 

мікробіологі
я 

Гавриліна Олександра 
Сергіївна 

9 Криворізький Центрально-
Міський ліцей 

105.  Дослідженн
я впливу 
використанн
я в 
озелененні 
представник
ів роду 
Сhlorophytu
m на якість 
повітря у 
приміщення
х освітніх 

ботаніка Паюк Дмитро 
Олександрович 

11 Спеціалізована школа І-ІІІ ст 
№ 255 з поглибленим 
вивченням природничо-
математичних предметів 
Дарницького р-ну м. Києва 



закладів 

106.  Дослідженн
я впливу 
відходів з 
пластику і 
відпрацьова
них 
батарейок 
на біотоп 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Бамбурова Вікторія 
Андріївна 

11 Яворівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів 
№2 

107.  Дослідженн
я впливу 
ефірних 
олій рослин 
родини 
Глухокропи
вові 
(Lamiaceae) 
на 
мікрофлору 
повітря 

мікробіологі
я 

Кочеткова-Бондаренко 
Софья Олександрівна  

10 Спеціалізована школа № 53 
м. Києва 

108.  Дослідженн
я впливу 
сміттєзвали
ща та 
хімічного 
складу на 
довкілля 
(ґрунту, 
атмосфери, 
водойми-
річки 
Водянська) 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Павлова Ліна 
Олександрівна 

7 Водянська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 11 
Добропільської міської ради 

109.  Дослідженн
я впливу 
соцмереж 
на підлітків 

психологія і 
поведінка 
людини 

Якушенков Олександр 
Володимирович 

9 Ліцей №1 ім. П.І 
Калнишевського Роменської 
міської ради Сумської області 

110.  Дослідженн
я впливу 
цифрових 
гаджетів на 
здоров'я 
дітей 

охорона 
здоров`я 

Гринчишин Марія 
Тарасівна 

9 Станьківська гімназія 
Верхнянської сільської ради 
Калуського району Івано-
Франківської області 

111.  Дослідженн
я 
врожайних 
та якісних 
характерист
ик нових 
районовани
х сортів 
гречки. 

ботаніка Сніжко Сергій Вікторович 10-А Глобинський ліцей №5 
Глобинської міської ради 
Кременчуцького району 
Полтавської області 

112.  Дослідженн
я 
ефективнос
ті 
біотрансфо
рмації 
екопакетів 
АТБ на 
природних 
середовища
х 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Артюшина Олександра 
Вадимівна 

10 КНЗ «Хіміко-екологічний ліцей» 
Дніпровської міської ради 
м. Дніпро 



113.  Дослідженн
я 
ефективнос
ті 
застосуванн
я рослинних 
відходів для 
сорбційної 
очистки 
стічних вод 
від важких 
металів 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Сурова Діана Олексіївна 10 КНЗ «Хіміко-екологічний ліцей» 
Дніпровської міської ради 
м. Дніпро 

114.  Дослідженн
я життєвого 
циклу  та 
факторів 
середовища
, що 
впливають 
на 
поведінку 
папуг виду 
Корела 
(Nymphicus 
hollandicus) 
в умовах 
куточка 
живої 
природи 

зоологія Ковальчук Олександр 
Олександрович 

8 Шепетівська спеціалізована 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 2 Хмельницької 
області 

115.  Дослідженн
я життєвого 
циклу та 
розмноженн
я пецилій в 
умовах  
акваріумног
о комплексу 
ЛМДЕНЦ 

зоологія Савельєв Леонід, 
Заборовська Вікторія 

5 Ліцей № 6 Львівської міської 
ради м. Львів 

116.  Дослідженн
я 
забрудненн
я 
побутовими 
відходами 
території 
прилеглої 
до 
Центрально
го ринку 
м.Ковеля 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Дричик Інна Вікторівна 8 ЗПО "Станція юних 
натуралістів міста Ковеля" 

117.  Дослідженн
я засобів 
для 
вмивання. 
Створення 
екологічно 
безпечної 
альтернати
ви 

охорона 
здоров`я 

Мальчєва Ираїда 
Ростиславівна 

1 
курс 

Кам'янський медичний коледж 

118.  Дослідженн
я 
міжособисті
сних 

психологія і 
поведінка 
людини 

Конопат Анастасія 
Олександрівна 

9 Навчально-виховне об’єднання 
"Новомиргородська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 3 - дошкільний 



стосунків 
між 
підлітками 
12-13 років 
НВО 
«Новомирго
родська ЗШ 
I-III ступенів 
N3 – ДНЗ» 
та шляхи 
зниження 
конфліктних 
ситуацій між 
дітьми 

навчальний заклад" 

119.  Дослідженн
я 
мікрофлори 
захисних 
масок  за 
умови 
різного 
їхнього 
використанн
я 

мікробіологі
я 

Гура Ілона Олександрівна 11 Навчально-виховне об’єднання 
"Новомиргородська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №3 - дошкільний 
навчальний заклад" 

120.  Дослідженн
я 
мікрофлори 
шкіри рук 
людини та 
вплив на неї 
особистої 
гігієни 

мікробіологі
я 

Супрун Дар"я  Скргіївна 5 Філія Великобілозерського НВК 
№1 (школа-дитячий садок) 
Великобілозерської сільської 
ради Василівського району 
Запорізької області, 
Великобілозерська 
загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів № 3 

121.  Дослідженн
я наслідків 
впливу 
автомобільн
ого 
транспорту 
на 
екологічний 
стан м. 
Дніпро та 
обґрунтуван
ня шляхів їх 
мінімізації 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Бондзюк Дмитро 
Вадимович 

11 Комунальний навчальний 
заклад «Хіміко-екологічний 
ліцей» Дніпровської міської 
ради м. Дніпро 

122.  Дослідженн
я 
негативного 
впливу 
безалкоголь
них напоїв 
на організм 
з 
застосуванн
ям дафній 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Постернак Каріна 
Євгеніївна 

10 Спеціалізована школа I – III 
ступенів № 23 з поглибленим 
вивченням англійської мови 
м. Києва 

123.  Дослідженн
я 
особливост
ей 
агрохімічног
о аналізу 
ґрунту 
власної 

науки про 
Землю 
(географія, 
геологія) 

Лакуста Владислав 
Олександрович 

9 Навчально-виховне об’єднання 
"Новомиргородська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №3 - дошкільний 
навчальний заклад" 



присадибної 
ділянки з 
метою 
створення 
пермадизай
ну 

124.  Дослідженн
я процесу 
отримання 
біогазу з 
відходів 
картоплі 

енергозберіг
аючі 
технології 

Харченко Костянтин 
Павлович 

9 КНЗ «Хіміко-екологічний ліцей» 
Дніпровської міської ради 
м. Дніпро 

125.  Дослідженн
я рівню 
яйценоснос
ті 
бджолиних 
маток 
протягом 
трьох 
сезонів їх 
використанн
я 

зоологія Гусак Альбіна 
Олександрівна 

8 Новогродівська ЗОШ І-ІІ 
ступенів №8 Покровського 
району Донецької області 

126.  Дослідженн
я річки 
Джерельної, 
проблеми 
та шляхи 
розв’язання 
зникаючої 
водойми 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Кох Владислава Юріївна.  
Фоменко Марія 
Володимирівна 

9 КУ "Пологівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 4" ПМР 

127.  Дослідженн
я солоності 
води 
Азовського 
моря як 
визначальн
ого фактора 
різкого 
збільшення 
чисельності 
медуз 
коренерот 
(Rhizostoma 
pulmo) і 
Аурелія, 
вухата 
медуза 
(Aurelia 
aurita) 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Корчига Поліна 
Володимирівна 

11 Новопетрівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Осипенківської 
сільської ради Бердянського 
району Запорізької області 

128.  Дослідженн
я умов 
вирощуванн
я мікрогріну 
без ґрунту 
на різних 
субстратах 

ботаніка Ладна Аліна Дмитрівна 7 загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 4 Мелітопольської 
міської ради Запорізької 
області 

129.  Дослідженн
я умов на 
території 
Новомиргор
одської ОТГ 
Новоукраїнс

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Лакуста Владислав 
Олександрович 

9 Навчально-виховне об’єднання 
"Новомиргородська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №3 - дошкільний 
навчальний заклад" 



ького 
району 
Кіровоградс
ької області 
для 
створення 
проєкту 
«Екобудино
к» 

130.  Дослідженн
я умов 
утримання 
золотих 
рибок 
породи 
Оранда 

зоологія Ломей Денис Любомирович 7  ліцей №17 м. Івано-Франківськ 

131.  Дослідженн
я фауни 
лускокрилих 
в зоні 
техногенно-
порушених 
ділянок 
м. Марганец
ь 
Дніпропетро
вської 
області 

зоологія Дєванова Гуласал 
Алішерівна 

9 Навчально-виховний комплекс 
"Ліцей-спеціалізована 
загальноосвітня школа I-III 
ступенів №10" Марганецької 
міської ради Дніпропетровської 
області 

132.  Дослідженн
я шумового 
забрудненн
я в 
освітньому 
закладі як 
фактору 
ризиків 
здоров'я 
здобувачів 
освіти 

охорона 
здоров`я 

Мельник Оксана 
Олександрівна 

11 Опорний заклад "Деснянський 
навчально-виховний комплекс 
"гімназія - загальноосвітня 
школа І ступеня" Деснянської 
селищної ради Чернігівської 
області 

133.  Дослідженн
я якості вод 
басейну р. 
Опір на 
території 
НПП 
«Сколівські 
Бескиди» 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Дзядик Дарина 
Володимирівна  

8  НВК "Школа-садок "Софія" 
м. Львова 

134.  Екологічна 
модель 
букових 
пралісів 
Карпат 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Штефанюк Вікторія 
Павлівна 

9 Рахівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів 
№3 

135.  Екологічна 
ситуація в 
моїй 
місцевості: 
відчуваю, 
думаю, дію 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Стрельбицький Арсен 
Олександрович 

6 Соборненська гімназія ім. В. 
Гарматія Байковецької 
сільської ради Тернопільської 
області 

136.  Екологічний 
моніторинг 
повітряного 
середовища 

ботаніка Муц Світлана Ігорівна 9 Глинський ЗЗСО I-III ст. 



впливу 
кімнатних 
рослин на 
якість 
повітряного 
середовища 
закладу 
освіти 
Глинського 
навчально-
виховного 
комплексу 

137.  Екологічний 
потенціал 
та 
перспективи 
технології 
вирощуванн
я 
атлантичног
о синього 
тунця 

зоологія Марценюк Анна Вадимівна 10 Еколого-природничий ліцей 
№ 116 м. Києва 

138.  Екологічний 
стан 
Дніпровсько
го району 
м.Києва (за 
показникам
и аналізу 
води й 
повітря та 
зараження 
дерев 
омелою) 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Полюлях Ольга Олексіївна 10 Русанівський ліцей м. Києва 

139.  Екологічні 
особливості  
яструба 
малого на 
території  
Північного 
Покуття 

зоологія Павчак Олег Михайлович 10 Івано-Франківський фізико-
технічний ліцей-інтернат Івано-
Франківської обласної ради 

140.  Екологічні 
особливості 
яструбових 
птахів на 
території 
Північного 
Покуття і 
проблеми їх 
охорони 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Яшан Соломія Василівна 9 Городенківська гімназія імені 
Антона Крушельницького 
Городенківської міської ради 
Івано-Франківської област 

141.  Екологія 
підсоколика 
великого 
Falсo 
subbuteo L. 
на території 
Придністров
ського 
Покуття 

зоологія Вакарюк Адріана Андріївна 10 Городенківська гімназія імені 
Антона Крушельницького 
Городенківської міської ради 
Івано-Франківської області 

142.  Еколого-
біологічні 
особливості 
та 

ботаніка Васильєва Анастасія 
Леонідівна, Лавро Вікторія 
Ігорівна  

8  
11 

Павлівський навчально-
виховний комплекс 
«загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІІ ступенів – заклад 



перспективи 
збереження 
ценопопуля
цій 
Gymnosper
mium 
odessanum 
(dc.) Takht. 
на степових 
ділянках 
Снігурівщин
и 

дошкільної освіти Снігурівської 
міської ради Миколаївської 
області 

143.  Еколого-
токсикологіч
на оцінка 
поверхневи
х вод м. 
Трускавця 
методом 
біотестуван
ня 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Гарбіч Марко Романович 10 Середня загальноосвітня 
школа № 1 м. Трускавця 

144.  Еколого-
ценотичний 
аналіз видів 
роду Ковила 
STIPA L. на 
центральній 
ділянці 
регіонально
-
ландшафтн
ого парку 
Клебан-Бик 

ботаніка Філіп Лілія Ігорівна 11 Костянтинівський ліцей № 9 
Костянтинівської міської ради 

145.  Електронни
й аплікатор 
з 
психологічн
им ефектом 
«Антивтома
» для 
ручних 
знарядь 
обробки 
землі на 
присадибни
х ділянках 

психологія і 
поведінка 
людини 

Стойчева Вікторія 
Валеріївна, Кудін 
Олександр Вадимович 

10 
9 

Запорізький технічний ліцей 

146.  Електрохімі
чні 
властивості 
системи Li- 
полімерна 
сірка з 
неводним 
електроліто
м 

хімія Маринченко Ілля 
Маринченко 

11 Комунальний навчальний 
заклад «Хіміко-екологічний 
ліцей» Дніпровської міської 
ради 

147.  Ентомокомп
лекс 
шкідників 
картоплі в 
умовах 
міста 
Сваляви 

зоологія Михальчук Каріна 
Олександрівна 

9  Свалявська гімназія № 1 
Свалявської міської ради 

148.  Ефективне хімія Бойченко Анастасія 9 Навчально-виховне об’єднання 



застосуванн
я 
інноваційни
х хімічних 
препаратів  
в 
рослинницт
ві на 
невеликих 
фермерськи
х 
господарств
ах та 
присадибни
х ділянках 

Романівна "Новомиргородська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 3 - дошкільний 
навчальний заклад" 

149.  Ефективне 
застосуванн
я нових 
хімічних 
препаратів  
в 
тваринницт
ві та 
птахівництві 
невеликих 
домогоспод
арствах 

хімія Борисова Анжеліка  
Сергіївна 

9 Навчально-виховне об’єднання 
"Новомиргородська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 3 - дошкільний 
навчальний заклад" 

150.  Ефективні 
методи 
розмноженн
я тису 
ягідного ( 
Taxus 
baccata L.) 
та ялівця 
віргінського( 
Juniperus 
virginiana L.) 
в умовах м. 
Одеси 

ботаніка Берідзе Раймонд 
Анзорович 

7 Одеській обласний 
гуманітарний центр 
позашкільної освіти та 
виховання, КПНЗ «Одеській 
Еколого-натуралістичний центр 
«Афаліна» 

151.  Забезпечен
ня 
безвідходно
го 
виробництв
а на 
підприємств
ах, які 
виробляють 
ільмінітовий 
концентрат 
та 
рекультивац
ія земель 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Демерлій Соломія 
Віталіївна 

9 Навчально-виховне об’єднання 
"Новомиргородська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 3 - дошкільний 
навчальний заклад" 

152.  Загальнодо
ступний 
пристрій 
для 
інтегральної 
оцінки 
нічного 
шумового 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Шульга Дар'я  Юріївна 1 
курс 

Національний університет 
"Запорізька політехніка" 



забрудненн
я довкілля 

153.  Зберігання  
та 
вирощуванн
я бульб 
картоплі з 
соланіном, 
оброблених 
розчином 
глини 

ботаніка Пелих Дмитро  
Олександрович 

11 гімназії ім.М.П.Драгоманова  
Шевченківського району 

154.  Здатність 
до продукції 
біосурфакта
нтів 
окремими 
видами 
мікроорганіз
мів, які 
належать 
до роду 
Pseudomon
as 

мікробіологі
я 

Цуркан Дана Денисівна 6(10)
-А 

Чорноморська гімназія № 1 

155.  Інвазія 
прісноводно
ї медузи 
Craspedacu
sta sowerbii 
Lankester, 
1880 та 
цитологічна 
характерист
ика її 
оогенезу в 
умовах 
Дніпровсько
го 
водосховищ
а 

зоологія Хімчик Варвара Віталіївна 11 Комунальний заклад освіти 
"Науковий медичний ліцей 
"Дніпро" Дніпровської міської 
ради" 

156.  Інспекція 
деревних 
насаджень 
міста 
Рівного 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Забужко Людмила 
Олександрівна 

11 Рівненська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ст.  6 

157.  Інструмента
льна 
система 
профілактик
и 
негативних 
наслідків 
сидячого 
способу 
життя 

охорона 
здоров`я 

Барчук Єлизавета 
Анатоліївна  

1 
курс 

Національний університет 
"Запорізька політехніка" 

158.  Канюк  
звичайний в 
межах 
лісових 
насаджень 
Північного 
Покуття 

зоологія Ощипко Тетяна Василівна 10 Городенківська гімназія імені 
Антона Крушельницького 
Городенківської міської ради 
Івано-Франківської області 

159.  Кислотні науки про Гончарук Катерина 10 Енергодарська загальноосвітня 



дощі як 
глобальний 
негативний 
наслідок 
розвитку 
паливно-
енергетично
го 
комплексу 
(на прикладі 
Запорізьких 
ТЕС і АЕС) 

Землю 
(географія, 
геологія) 

Сергіївна школа №2 Запорізької області 

160.  Кока - Кола: 
шкода чи 
користь? 

охорона 
здоров`я 

Салтанова Катерина 
Валеріївна 

9 Новоекономічна 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Гродівської селищної 
ради Покровського району 
Донецької області 

161.  Кульбаба 
лікарська як 
індикатор 
середовища 

ботаніка Щерба Олександр 
Сергійович  

8 Залужанська ЗОШ І-ІІІ ст., 
Мукачівської міської ради, 
Закарпатської області  

162.  Куяльницьк
ий лиман – 
екологічні 
проблеми 
та 
перспективи 
розвитку: 
ідеї для 
зони 
відпочинку, 
які 
спрямовані 
на 
поліпшення 
та 
збереження 
здоров’я 
людини та 
навколишнь
ого 
середовища 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Барабаш Олександр, 
Шевченко Антон 

9 
9 

Крижанівський НВК «ЗОШ І-ІІІ 
ступенів – ліцей – ДНЗ» 
Фонтанської сільської ради 
Одеського району Одеської 
області  та Кислицький заклад 
загальної середньої освіти 
Саф`янскої ОТГ Ізмаїльського 
району Одеської області 

163.  Лабораторн
ий блок 
живлення 

фізіка Панасенко Максим 
Олександрович 

9 Роменська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ст. №4 ім. Т. Маркус 

164.  Лікарські 
рослини 
Конотопщин
и. фіточаї - 
як засіб 
зміцненння 
імунітету 
школярів 

охорона 
здоров`я 

Винник Іванна 
Костянтинівна  

10 Конотопська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №10 
Конотопської міської ради 
Сумської області 

165.  Лікарські 
рослини 
околиць с. 
Каленики 
Решетилівс
ької ТГ 
Полтавської 
області 

охорона 
здоров`я 

Цисик Інна Віталіївна 10 Калениківський ЗЗСО І -ІІІ 
ступенів Решетилівської міської 
ради Полтавської області 

166.  Лікарські охорона Мацько Юлія Андріївна 7 Соборненська гімназія імені 



рослини - 
друзі 
здоров’я 
людини 

здоров`я Володимира  Гарматія 
Байковецької сільської ради 
Тернопільської області 

167.  Моніторинг 
впливу 
психотипів 
особистості 
на вивчення 
англійської 
мови 
учнями 
молодшого 
підліткового 
та раннього 
юнацького 
віку 

психологія і 
поведінка 
людини 

Черкасова Ульяна 
Євгенівна 

9 Заклад загальної середньої 
освіти № 2 Токмацької міської 
ради Запорізької області 

168.  Моніторинг 
екологічного 
стану річки 
Плетений 
Ташлик 

науки про 
Землю 
(географія, 
геологія) 

Чабан Ірина Миколаївна, 
Шевченко Вікторія 
Андріївна 

8 
8 

Комунальний заклад 
«Плетеноташлицький ліцей» 
Злинської сільської ради 

169.  Моніторинг 
розселення 
європейсько
го бобра 
Castor fiber 
Linnaeus в 
урбоекосист
емах міста 
Кривого 
Рогу 

зоологія Бондаренко Анастасія 
Олегівна 

9 Криворізький Центрально-
Міський ліцей криворізької 
міської ради 

170.  Моя 
енергонезал
ежна 
Зборянська 
гімназія 

енергозберіг
аючі 
технології 

Джус Юлія Андріївна 8 Зборянська гімназія 
Верхнянської сільської ради 
Калуського району Івано-
Франківської області 

171.  Навіть 
безсимптом
ний COVID-
19 залишає 
ускладненн
я 

охорона 
здоров`я 

Василів Максим 8 Зборянська гімназія 
Верхнянської сільської ради 
Калуського району Івано-
Франківської області 

172.  Налагоджен
ня та 
застосуванн
я 
біологічно-
моніторинго
вого методу 
з 
застосуванн
ям дафній 
для 
екологічного 
аналізу 
розчинів 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Хвостенко Софія 
Геннадіївна 

11 спеціалізована школа № 16 
м. Києва 

173.  Наукова 
курсова 
робота на 
тему: 
«Порівняль

біохімія Маленюк Оксана Юріївна 10 Науковий медичний ліцей 
«Дніпро» Дніпропетровської 
обласної ради 



на 
характерист
ика методик 
відбілюванн
я зубів» 

174.  Нові види 
синантропн
ої фауни 
Краматорсь
ка і їх вплив 
на 
екологічні 
умови у 
місті 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Шталь Анастасія Андріївна 7  загальноосвітня  школа І-ІІІ 
ступенів № 5 м. Краматорськ 

175.  Нові 
знахідки 
червонокни
жних видів 
рослин на 
території 
Рівненської 
області 

Ботаніка Мрозович Сергій 
Олександрович 

9 Рівненська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ст. № 9 

176.   Опис 
тваринного 
світу  
заповідних 
територій 
міста 
Городенка і 
прилеглих 
населених 
пунктів  

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Коновалик Анастасія 
Сергіївна 

8 Глушківський  НВК  
Городенківської ОТГ Івано-
Франківської області 

177.  Оптимізація 
технології 
вирощуванн
я кукурудзи 
для 
виробництв
а біогазу 

енергозберіг
аючі 
технології 

Томашевська Аріна 
Ростиславівна 

11 Білоцерківська спеціалізована 
природничо-математична 
школа І-ІІІ ст. № 16 ім. М. О. 
Кириленка 

178.  Орнітокомп
лекси 
трансформо
ваних 
ландшафтів 
Прут-
Дністровськ
ого 
межиріччя в 
осінньо-
міграційний 
період 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Бойчук Анастасія 
Романівна 

9 Городенківська гімназія імені 
Антона Крушельницького 
Городенківської міської ради 
Івано-Франківської області 

179.  Орнітофаун
а лісових 
насаджень 
басейну 
середньої 
течії Дністра 
в гніздовий 
період 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Буряк Віталій Іванович 11 Городенківська ЗОШ І-ІІІ ст.. 
№1 Городенківської міської 
ради Івано-Франківської 
області 

180.  Орнітофаун
а типових 
степових 

зоологія Іленда Анна Валеріївна, 
Свідерко Ілля Дмитрович 

11 
8 

Павлівський навчально-
виховний комплекс 
«загальноосвітній навчальний 



біогеоценозі
в 
Баштансько
го району 
Миколаївськ
ої області 

заклад І-ІІІ ступенів – заклад 
дошкільної освіти Снігурівської 
міської ради Миколаївської 
області 

181.  Основні 
хвороби  
нагідок 
лікарських 
Сalendula 
оfficinalis l. в 
умовах 
лісостепової 
зони 
України та 
пошук  
екологічно 
безпечних 
засобів 
захисту 
рослин від 
найбільш 
небезпечни
х 
захворюван
ь 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Сірік Вікторія Валеріївна 11 Лубенська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №3 
Лубенської міської ради 
Полтавської області 

182.  Особливості 
агресивної 
поведінки 
підлітків та 
її вплив на 
міжособисті
сні стосунки 

психологія і 
поведінка 
людини 

Левандівська Єва 9 Новогуйвинська гімназія 

183.  Особливості 
афіліації в 
екстраверті
в/інтроверті
в в 
старшому 
підлітковом
у та 
ранньому 
юнацькому 
віці 

психологія і 
поведінка 
людини 

Єфименко Ніколь 
Віталіївна 

10 Заклад загальної середньої 
освіти № 5 Токмацької міської 
ради Запорізької області 

184.  Особливості 
екології 
боривітра 
звичайного 
Falco 
tinnunculus 
L. на 
території 
Північного 
Покуття 

зоологія Вонсуль Маркіян 
Миколайович 

11 Городенківська гімназія імені 
Антона Крушельницького 
Городенківської міської ради 
Івано-Франківської області 

185.  Особливості 
екології 
дрозда-
чикотня  на 
території  
Придністров
ського 
Покуття 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Равлик Маріанна 
Михайлівна 

8 Городенківська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Городенківської 
міської ради  Івано-
Франківської області  



186.  Особливості 
екології 
кібчика  на 
території 
Північного 
Покуття 

зоологія Марінов Ілля Орестович 8 Городенківська гімназія імені 
Антона Крушельницького 
Городенківської міської ради 
Івано-Франківської області 

187.  Особливості 
екології 
луня 
польового 
на території 
Північного 
Покуття 

зоологія Чупрун Ганна Степанівна 
Музичка Іван Любомирович 

11 
8 

Городенківська гімназія імені 
Антона Крушельницького 
Городенківської  міської ради  
Івано-Франківської області 

188.  Особливості 
електричної 
активності 
мозку 
школярів з 
різними 
значеннями 
показника 
IQ при 
перегляді 
оптичних 
ілюзій 

фізіологія Кладченко Анастасія 
Олегівна 

11 Комунальний заклад 
«Харківська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів №11 з 
поглибленим вивченням 
окремих предметів Харківської 
міської ради Харківської 
області» 

189.  Особливості 
переживанн
я 
старшоклас
никами 
почуття 
самотності 
в умовах 
сучасних 
викликів 

психологія і 
поведінка 
людини 

Зарубіна Єлизавета 
Олексіївна 

11-Б Енергодарський навчально-
виховний комплекс № 1 
Запорізької області 

190.  Особливості 
поведінки 
плазунів 
Лускаті 
(Squamata) і 
досвід 
спілкування 
з ними 

зоологія Паліна Софія Ігорівна 8 загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 9 м. Краматорськ 

191.  Особливості 
продукції 
сидерофорі
в окремими 
видами 
бацил, які 
було 
виділено із 
морських 
гідробіонтів 
Чорного 
моря, за 
різних умов 
культивуван
ня in vitro 

мікробіологі
я 

Довженко Іларіон 
Віталійович   

10 Чорноморська гімназія № 1 
м. Чорноморськ 

192.  Отримання 
та 
біохімічний 
аналіз 
калусної, 

ботаніка Ремезовський Святослав 
Сергійович 

10 Печерська гімназія № 75 
м. Києва 



cуспезійної 
та Ri-
культури 
коренів 
Trigonella 
foenum-
graecum L 

193.  Отримання 
трансгенних 
рослин 
тютюну, що 
експресуют
ь ген 
тауматину II 

ботаніка Зозук Софія Олександрівна 1 
курс 

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка 

194.  Оцінка 
впливу 
факторів 
повітряно-
теплового 
режиму  на 
мікробіологі
чний склад 
повітря 
учбових 
приміщень в 
умовах 
карантину 

мікробіологі
я 

Марченко Альбіна 
Вікторівна 

9 філія Великобілозерського НВК 
№1(школа-дитячий садок) 
Великобілозерської сільської 
ради Василівського району 
Запорізької області 
Великобілозерська ЗОШ І-ІІ 
ступенів №3 

195.  Оцінка 
ефективнос
ті 
живцювання 
туї 
"Смарагд за 
різних 
строків та 
способів  

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Янковський Дмитро 
Валерійович 

9 Оникіївський ліцей 
Мар’янівської сільської ради 
Новоукраїнського району 
Кіровоградської області 

196.  Оцінка 
стану 
популяцій 
рідкісних 
видів 
земноводни
х 
Верховинсь
кого району 
Карпат 

зоологія Позарецький Спартак 
Олексійович 

9 загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 11 м. Краматорськ 

197.  Оцінка 
токсичності 
поверхневи
х вод 
гірських 
районів 
Львівщини  
методом 
біотестуван
ня 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Фролова Анастасія 
Олександрівна 

10 Середня загальноосвітня 
школа № 1 м. Трускавця 

198.  Оцінка 
фітотоксичн
ості ступеня 
засолення 
ґрунту 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Гончаренко Максим 
Андрійович 

9 Петрівське НВО 
«загальноосвітня школа І-Ш 
ступенів – гімназія» 



199.  Оцінка 
якості 
ґрунту з 
поля  

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Лелеко Анастасія 
Віталіївна 

10 Петрівське НВО 
«загальноосвітня школа І-Ш 
ступенів – гімназія» 

200.  Оцінювання 
стану 
навколишнь
ого 
середовища 
за 
наявністю 
та 
різноманітні
стю 
лишайників 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Козиряцька Анастасія 
Олегівна 

9 Марганецька гімназія 

201.  Папір із 
ароматом 
Нового року 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Волос Віталій 
Олександрович 

8 ОЗО "Клішковецький ЗЗСО І-ІІІ 
ст." 

202.  Патологічне 
всихання  
Ясена 
звичайного 
(Fraxinus 
excelsior L.) 
на території 
Сумського 
лісництва 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Пугач Микола 
Олександрович 

6 Центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді 
Сумської міської ради, ДП 
"Сумське лісове господарство" 

203.  Патологічні 
ураження 
Шипшипи 
звичайної в 
умовах 
мікротопоні
мів села 
Клішківці 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Кирилюк Микола 
Сергійович 

6 ОЗО "Клішковецький ЗЗСО І-ІІІ 
ст." 

204.  Педальний 
аплікатор 
для економії 
палива 
автотранспо
ртом та 
зменшення 
шкідливих 
викидів у 
атмосферу 

енергозберіг
аючі 
технології 

Бухтіярова Діана Вікторівна 10 Центр науково-технічної 
творчості молоді «Грані» 
м. Запоріжжя 

205.  Первоцвіти 
-- перші 
вісники 
весни 

ботаніка Бодак Дмитро Васильович 10 Бібрський опорний заклад 
загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів імені Уляни Кравченко 

206.  Перелітні 
птахи чи 
прогноз на 
крилах 

зоологія Золотарьова Анастасія 
Юріївна 

10 Райгородоцький заклад зальної 
середньої освіти І - ІІІ ступенів 
Миколаївської міської ради 
Донецької області 

207.  Побічні 
продукти  
виробництв
а 
соняшников
ої олії як 
сировина 
для паперу 
та 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Кирилюк Володимир 
Сергійович 

9 ОЗО "Клішковецький ЗЗСО І-ІІІ 
ст." 



одноразовог
о посуду 

208.  Популяриза
ція 
дбайливого 
ставлення 
до 
навколишнь
ого 
середовища 
серед дітей 
молодшого 
шкільного 
та 
дошкільного 
віку через 
створення 
серії 
мультфільмі
в і 
відеороликі
в на 
екологічно 
тематику 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Барабаш Олександр 
Віталійович 

9 Крижанівський НВК «ЗОШ І-ІІІ 
ступенів – ліцей – ДНЗ» 
Фонтанської сільської ради 
Одеського району Одеської 
області 

209.  Популяриза
ція 
дбайливого 
ставлення 
до 
навколишнь
ого 
середовища 
серед дітей 
молодшого 
шкільного 
та 
дошкільного 
віку через 
створення 
серії 
мультфільмі
в і 
відеороликі
в на 
екологічно 
тематику 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Шевченко Тимофій 
Артемович 

8 Крижанівський НВК «ЗОШ І-ІІІ 
ступенів – ліцей – ДНЗ» 
Фонтанської сільської ради 
Одеського району  Одеської 
області 

210.  Порівняльн
а анатомія 
черепів 
хребетних 
тварин 

зоологія Соколова Марина 
Михайлівна 

10 Спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів № 57 з поглибленим 
вивченням англійської мови 
м. Києва 

211.  Порівняльн
а оцінка 
отримання 
біоетанолу з  
овочевих 
відходів 

енергозберіг
аючі 
технології 

Чередник Олексій 
Миколайович 

11 Комунальний заклад 
«Горянівський  ліцей" 
Обухівської селищної ради  
Дніпровського району 
Дніпропетровської області. 

212.  Порівняльн
ий аналіз 
цитотоксичн
ості деяких 
противірусн
их 

охорона 
здоров`я 

Щіпанська Діана Олегівна  11 Одеський юридичний ліцей  



рослинних 
препаратів 

213.  Портативни
й прилад 
для 
індикації 
забрудненн
я водного 
середовища 
хлорид-
іонами 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Мухіна Світлана Андріївна 1 
курс 

Національний університет 
«Запорізька політехніка» 

214.  Поширення 
дереворуйні
вних грибів 
трутовиків 
(Polyporace
ae) на 
території 
Рафалівськ
ого 
лісництва  

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Бабік Олександра 
Володимирівна 

9 Заклад освіти "Рафалівський 
Петропавлівський ліцей" 

215.  Прикладні 
аспекти 
дослідженн
я щастя в 
контексті 
суспільного 
благополуч
чя 

психологія і 
поведінка 
людини 

Сотник Анастасія 
Олександрівна 

10 Нетішинська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 2  

216.  Прилад для 
вимірюванн
я 
інтенсивнос
ті світла 

фізіка Моцугиря Владислав 
Сергійович 

8 Роменська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ст. № 4 ім. Т.Маркус 

217.  Принципи 
раціонально
го 
збалансова
ного 
харчування 

охорона 
здоров`я 

Поздняков Роман 
Максимович 

8 КО «Комплекс позашкільної 
роботи з дітьми та юнацтвом 
Рубіжанської міської ради 
Луганської області 

218.  Прісноводні 
молюски 
регіонально
го 
ландшафтн
ого парку 
«Краматорс
ький» 
(Донецька 
область) 

зоологія Чернишова Арина 9 Краматорська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 30 
Краматорської міської ради 
Донецької області 

219.  Проблеми 
накопиченн
я вторинних 
побутових 
відходів на 
прикладі 
малих міст 
(Переяслав) 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Ісак Марина 8 Переяславська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 1 

220.  Продуктивні
сть сортів 
перцю  
Латино F1 і 

ботаніка Левицька Іванна Дмитрівна 8 Яблунівський ліцей імені Івана 
Франка Яблунівської ТГ 
Косівської районної ради Івано-
Франківської області 



Лимонне 
чудо на 
мінерально
му субстраті 

221.  Профілакти
ка розвитку 
венозної 
тромбоембо
лії у 
пацієнтів з 
коронавірус
ною 
хворобою 

охорона 
здоров`я 

Тютюнник Марія Олексіївна  11 Комунальний заклад освіти 
"Науковий медичний ліцей 
"Дніпро" 

222.  Психологічн
і аспекти 
формуванн
я у молоді 
мотивації до 
здорового 
способу 
життя 

охорона 
здоров`я 

Багінська Тетяна 9 Новогуйвинська гімназія 

223.  Психологічн
і чинники та 
умови 
запобігання 
шкільної 
тривожності 
у 
підлітковом
у 

психологія і 
поведінка 
людини 

Коженкова Вікторія 
Олександрівна 

9 Пирятинський ліцей № 6 
Пирятинської міської ради 
Полтавської області 

224.  Психологічн
о безпечне 
освітнє 
середовище 
як 
передумова 
для 
збереження 
та 
зміцнення 
психічного 
здоров'я 
підлітка 

психологія і 
поведінка 
людини 

Калиновська Олександра 
Андріївна 

11 Конотопська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 10 
Конотопська міська рада 
Сумська область 

225.  Птахи водно 
- болотних 
угідь 
Зимненської 
ОТГ 

зоологія Баюн Олексій 
Валентинович  

11 ООЗ НВК «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ст. - ліцей» с. Зимне 

226.  Радіоактивн
е 
дослідженн
я ґрунтів 
Камінь-
Каширськог
о району 
Волинської 
області 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Грицюк Тимофій 2 
курс 

Технічний фаховий коледж 
Луцького національного 
технічного університету 

227.  Реактивніст
ь системи 
мікроциркул
яції крові у 

фізіологія Ротань Анастасія 
Геннадіївна 

11 Ліцей № 19 Мелітопольської 
міської ради Запорізької 
області 



студентів на 
фізичне 
навантажен
ня та 
дихальну 
пробу  

228.  Результати 
реакліматиз
ації 
європейсько
го бобра в 
басейні 
Сіверського 
Дінця 
Донецької і 
Харківської 
області 

зоологія Луценко Єва  Андріївна 7 загальноосвітня  школа І-ІІІ 
ступенів № 22 м. Краматорськ 

229.  Річка 
Боберка -- 
водна 
артерія 
басейну 
Чорного 
моря 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Бидльовська Яна Петрівна 10 Бібрський опорний заклад 
загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів імені Уляни Кравченко 

230.  Річка Соча, 
Устя та Іква 
– 
сьогодення і 
майбуття 

науки про 
Землю 
(географія, 
геологія) 

Савчук Богдан Віталійович 8 Квітневський ліцей 
Варковицької сільської ради 

231.  Розведення 
кіз у 
домашніх 
умовах 

зоологія Якоб Михайло Михайлович 10 Крайниківський ЗЗСО І-ІІІ ст. 

232.  Розповсюдж
ення 
равликів 
Helix 
albescens 
на прикладі 
м. Краматор
ська 

зоологія Баленко Софія Дмитрівна 8-в 
клас 

ліцей № 4 «Успіх» м. 
Краматорськ 

233.  Розробка і 
дослідженн
я пристрою 
вимірюванн
я відстані 
до об'єкта 

фізіка Радіонов Олександр 
Геннадійович 

11 Ліцей № 1 Роменської міської 
ради Сумської області 

234.  Розробка 
технології 
злакових 
батончиків 
функціонал
ьного 
призначенн
я з 
підвищеним 
вмістом 
біологічно-
активних 
речовин 

хімія Кондратко Світлана 
Максимівна 

11 Комунальний навчальний 
заклад “Хіміко-екологічний 
ліцей” Дніпровської міської 
ради 

235.  Розробка 
туристичног

науки про 
Землю 

Шабанова Вероніка 
Ігорівна 

7 Комунальний заклад 
«Плетеноташлицький ліцей» 



о маршруту 
«Одноденни
й велотур 
«Плетений 
Ташлик» 

(географія, 
геологія) 

Злинської сільської ради 

236.  Рослини – 
індикатори  
агро- та 
біоценозів 
околиць 
села 
Сокирниця 

ботаніка Товкан Людмила 
Володимирівна 

11 Сокирницький загальноосвітній 
заклад середньої освіти І-ІІІ 
ступенів із поглибленим 
вивченням французької мови 

237.  Рослини 
родини 
Митлицевих 
(або Злаків) 
заплави 
річки 
Сіверський 
Донець у 
Національн
ому 
природному 
парку 
«Святі 
Гори» 

ботаніка Антонова Марія 
Володимирівна 

9 Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 30 м. Краматорська 
Донецької області 

238.  Рослини 
родини 
Митлицевих 
(або Злаків) 
рівнинних 
ділянок 
Національн
ого 
природного 
парку 
«Меотида» 

ботаніка Гриньова Вероніка 
Олександрівна 

9 Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 30 м. Краматорська 
Донецької області 

239.  Рослинні 
угруповання 
пам'ятки 
археології 
"Городище" 
як основа 
для 
розширення 
території 
гідрологічно
го заказника 
місцевого 
значення 
"Луга–
Свинорийка
" у 
Локачинсько
му районі 
Волинської 
області 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Тулайдан Богдана 
Віталіївна 

10 комунальний заклад «Луцька 
гімназія № 21 імені Михайла 
Кравчука Луцької міської ради» 
Волинської області 

240.  Санітарно-
гігієнічна 
оцінка 
масла 
солодковер
шкового та  

охорона 
здоров`я 

Гіптенко Софія Ігорівна 11 Ліцей «Білоцерківський 
колегіум» Білоцерківської 
міської ради Київської області 



методи 
визначення 
його 
фальсифіка
ції 

241.  Система 
національни
х парків 
країн 
Балканськог
о півострова 
як основа 
збереження 
біорізномані
ття 
Південної 
Європи 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Бондаренко Максим 
Ігорович 

9 Криворізька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 31 

242.  Сіль у житті 
людини 

біохімія Зайцев Родіон Максимович 11 Покровський професійний 
ліцей  

243.  Сортовипро
бування 
перцю  
іноземної 
селекції при 
вирощуванн
і у 
відкритому 
ґрунті в 
Запорізькій 
області 

ботаніка Ємельянова Вікторія 
Сергіївна 

10 КЗ «Дніпрорудненська 
спеціалізована школа  І-ІІІ 
ступенів «Світоч» ДМР 
Запорізької області 

244.  Соціальний 
експеримен
т «Вихідний 
без 
смартфону» 

психологія і 
поведінка 
людини 

Дементьєва Жанна Ігорівна 8 Петрівське НВО 
«загальноосвітня школа І-Ш 
ступенів – гімназія» 

245.  Стан 
атмосферно
го повітря в 
місті 
Житомирі та 
селищі 
Новогуйвин
ське 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Місюра Мілана 9 Новогуйвинська гімназія 

246.  Стан 
здоров'я 
населення 
України 
станом на 
2017 рік  

науки про 
Землю 
(географія, 
геологія) 

Власюк Артем 
Олександрович 

11 Комунальний заклад 
«Харківський науковий ліцей-
інтернат ,,Обдарованість’’» 
Харківської обласної ради 

247.  Стан 
розумової 
та фізичної 
працездатн
ості у дітей 
з різним 
типом ВНД 

охорона 
здоров`я 

Єгорова Дар’я Миколаївна 9 навчально-виховний комплекс 
№ 16 Мелітопольської міської 
ради Запорізької області 

248.  Сучасний 
екологічний 
стан водних 
ресурсів 
Гадяччини 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Скачко Катерина Ігорівна 9 Гадяцький обласний науковий-
ліцей інтернат ІІ-ІІІ ступенів 
імені Є.П. Кочергіна 

249.  Сучасний екологія та Руденко Юлія Ярославівна 10 Озерянський ЗЗСО І-ІІІ ступенів 



екологічний 
стан села 
Озеряни та 
шляхи його 
поліпшення 
в світлі 
децентраліз
ації влади 

проблеми 
довкілля 

Варвинської селищної ради 
Прилуцького району 
Чернігівської області 

250.  Сучасний 
стан 
захисних 
насаджень 
берегової 
смуги 
Приазовськ
ого району 
Запорізької 
області 

ботаніка Казбекова Марія 
Ростиславівна 

9 навчально-виховний комплекс 
№ 16 Мелітопольської міської 
ради Запорізької області 

251.  Сучасні 
технології 
освітлення 
вулиць – 
безпека та 
спокій 
мешканців 

енергозберіг
аючі 
технології 

Вовк Анна Іванівна 8 Станьківська гімназія 
Верхнянської сільської ради 
Калуського району Івано-
Франківської області 

252.  Таємниці 
мікросвіту 
або явище 
цвітіння 
води 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Ратушна Анастасія 
Василівна  

7 Невгодівська філія ОЗО 
"Овруцька гімназія імені Андрія 
Малишка" 

253.  Торф - 
добра 
енергетична 
сировина 

енергозберіг
аючі 
технології 

Лукашенко Анастасія 
Віталіївна 

8 Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 30 м. Житомира 

254.  Трансформ
ація 
Agrobacteriu
m rizogenes 
плазмідним 
вектором, 
що містить 
ген 
рекомбінант
ного 
інтерферон
у альфа, з 
метою 
подальшого 
отримання 
їстівної 
культури 
трансгенних 
коренів з 
противірусн
ою 
активністю 

мікробіологі
я 

Ситник Катерина 
Олексіївна 

8 Спеціалізована школа № 301 
імені Ярослава Мудрого 
м. Києва 

255.  Тривожність 
як одна із 
важливих 
індивідуаль
но-
психологічн
их 

психологія і 
поведінка 
людини 

Стеценко Юлія Валеріївна 11 Озерянський ЗЗСО І-ІІІ ступенів 
Варвинської селищної ради 
Прилуцького району 
Чернігівської області 



властивосте
й 
особистості 
підлітка та 
шляхи її 
подолання 

256.  Трутовики 
звичайний 
та духмяний 
в консорціях 
листяних 
дерев м. 
Краматорсь
ка 
(Донецька 
область) 

ботаніка Ткаченко Ангеліна 
Володимирівна 

9 Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 30 м. Краматорська 
Донецької області 

257.  Умови 
формуванн
я та 
характерист
ика 
середньоріч
ного стоку 
води річки 
псел у 
межах 
Сумської 
області 

науки про 
Землю 
(географія, 
геологія) 

Мащук Артем Романович 10 Конотопська ЗОШ I-III ступенів 
№ 10 Конотопської міської ради 
Сумської області 

258.  Утилізація 
відходів 
сульфатної 
кислоти при 
одержанні 
штучного 
рутилу із 
ільменітів 
Самоткансь
кого 
родовища 

хімія Бологов Володимир 
Сергійович 

11 Комунальний навчальний 
заклад "Хіміко-екологічний 
ліцей" Дніпровської міської 
ради 

259.  Утилізація 
вторсирови
ни 
біологічним 
(Zophobas 
morio) та 
іншими 
методами з 
метою 
енергозбере
ження 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Паньків Назарій Романович 10 Новояворівський ЗЗСО I-III ст. 
№ 2 

260.  Утримання 
та 
розмноженн
я  молюсків 
виду 
Ахатіна 
велетенська 
(Achatina 
fulica) у 
домашніх 
умовах 

зоологія Ткач Софія Іванівна 9 Гімназія біотехнологій № 177 
м. Києва 

261.  Участь 
мертвої 

екологія та 
проблеми 

Юхименко Дмитро 
Вікторович 

10 Рівненська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ст. № 18 



деревини у 
підтримці 
стійкості 
лісових 
екосистем 
Рівненської 
області 

довкілля 

262.  Фастфуд та 
наслідки 
його 
вживання 
для 
організму 
людини 

охорона 
здоров`я 

Липка Евеліна Вікторівна 8 Роменська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ст. № 11 

263.  Фільтрація 
води через 
саморобний 
фільтр 

охорона 
здоров`я 

Сидорчук Ілля 
Олександрович 

8 Житомирська загальноосвітня 
школа № 30 

264.  Флора 
трав'янисти
х рослин в 
умовах 
урбанізован
ого 
середовища 
(на прикладі 
дендропаркі
в 
«Перемоги» 
та 
«Юнатський
» м. Одеса) 

ботаніка Бобирь Марія Андріївна 9 Одеська гімназія № 2 

265.  Флористичн
ий склад та 
дослідженн
я 
ранньоквіту
чих рослин 
Первомайсь
кого району 
Миколаївськ
ої області 

ботаніка Баштовий Богдан Юрійович 6 Первомайська гімназія № 5 
Первомайської міської ради 
Миколаївської області 

266.  Характерис
тика 
показників 
температур
и повітря 
зимових 
місяців 
2001-2020 
рр. за 
результата
ми 
спостереже
нь на 
Іванівській 
дослідно-
селекційній 
станції 

науки про 
Землю 
(географія, 
геологія) 

Махотько Карина 
Романівна 

10 Охтирська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ст. № 8 Охтирської 
міської ради  

267.  Характерис
тика форм 
рельєфу 
басейну 

науки про 
Землю 
(географія, 
геологія) 

Бровач Лілія 
Олександрівна 

10 Охтирська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ст. № 8 Охтирської 
міської ради  



р. Охтирка 

268.  Хом'як -
помічник в 
зарядці 
мобільного 
телефону 

енергозберіг
аючі 
технології 

Кирій Марина 
В'ячеславівна 

7 ЗОШ |-||| ст  30 м. Житомира 

269.  Червоновух
а черепаха 
Trachemys 
scripta 
elegans як 
інвазивна 
загроза у 
водоймах 
півночі 
Донецької 
області 

екологія та 
проблеми 
довкілля 

Саприкіна Марія Андріївна 11-а загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 10 м. Краматорськ 

270.  Чутливість 
Daphnia 
magna до 
стандартног
о токсиканту 
K2Cr2O7 в 
градієнті 
мінералізаці
ї води 

зоологія Атакішієв Єлван Елман 
огли 

11 Одеська спеціалізована школа 
№  

271.  Штучне 
розведення 
рослинноїдн
их риб в 
умовах 
Закарпатськ
ої 
рибоводної 
станції села 
Бороняво, 
Хустської ТГ 
Закарпатськ
ої області 

зоологія Лемко Іванна Іванівна 10 Боронявський ЗЗСО І-ІІІ ст. 

272.  Якість та 
безпечність 
м'ясних 
консервів за 
мікробіологі
чними 
показникам
и 

мікробіологі
я 

Цаплюк Тетяна 
Олександрівна  

11 Комунальний навчальний 
заклад "Хіміко-екологічний 
ліцей" Дніпровської міської 
ради 

 


