
  
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ 

«ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 
 ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» 

 
НАКАЗ 

 
     04.06.     2018                                    м. Дніпро 
 

   № 17/01-04 

 
Про підсумки проведення конкурсу - 
захисту науково-дослідницьких робіт  
учнів обласної Природничої школи  
учнівської молоді 
 

На виконання наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
від 10 травня 2018 року № 299/0/212-18 “Про проведення урочистого випуску 
учнів обласної природничої школи учнівської молоді”, з метою підтримки 
обдарованої молоді, сприяння модернізації змісту науково-дослідницької, 
експериментальної, практичної діяльності учнівської молоді та в зв’язку  
з закінченням навчання учнів у обласній Природничої школі  
(далі – Школа) комунальним закладом освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) 
16-17 травня 2018 року проводився конкурс-захист науково-дослідницьких 
робіт учнів Школи в секціях: екології, біології, хімії, флористики та зеленої 
архітектури, сучасних біотехнологій, аграрних наук, ветеринарії і зоотехнії, 
психології. 

Підводячи підсумки заходу, 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Взяти до відома аналітичну довідку про проведення конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів Школи (додаток 1). 

2. Затвердити список учнів-переможців конкурсу-захисту  
науково-дослідницьких робіт учнів Школи по секціях та нагородити грамотами 
КЗО “ОЕНЦДУМ” відповідно до списку (додаток 2).  
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3. Затвердити список учнів - активних учасників конкурсу-захисту  
науково-дослідницьких робіт та нагородити грамотами КЗО “ОЕНЦДУМ” 
відповідно до списку (додаток 3). 

4. Кондратьєвій Т.В., методисту з наукової роботи КЗО “ОЕНЦДУМ”, 
направити списки переможців і призерів конкурсу захисту  
науково-дослідницьких робіт учнів Школи до приймальних комісій закладів 
вищої освіти області. 

5. Координацію роботи щодо виконання даного наказу покласти на 
заступника директора КЗО “ОЕНЦДУМ” з навчальної роботи Майбороду І.О. 

 
 
 

Тимчасово виконуюча обов’язки                                         Л.К. БОВИКІНА 
директора комунального закладу освіти  
“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді”       



Додаток 1 
до наказу комунального закладу  
освіти “Обласний еколого- 
натуралістичний центр дітей  
та учнівської молоді” 
    04.06.  2018   №17/01-04 

 
Аналітична довідка 

про проведення конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт  
випускників обласної Природничої школи учнівської молоді 

 
На виконання наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

від 10 травня 2018 року №299/0/212-18 “Про проведення урочистого випуску учнів 
обласної Природничої школи учнівської молоді”, з метою всебічної підтримки 
обдарованої молоді, сприяння модернізації змісту науково-дослідної, 
експериментальної, практичної діяльності учнівської молоді та в зв’язку з 
закінченням навчання учнів у обласній Природничій школі (далі – Школа)  
16-17 травня 2018 року на базі комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” та закладів вищої освіти: 
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, ДВНЗ 
“Український державний хіміко-технологічний університет” відбувся урочистий 
випуск учнів обласної Природничої школи за секціями: біології, екології, агрономії, 
ветеринарії та зоотехнії, хімії, психології, сучасних біотехнологій, флористики та 
зеленої архітектури. 

За два роки навчання в Школі учні набули навички лабораторних досліджень, 
навчилися методам оцінки й обробки інформації, отримали поглиблені знання  
з предметів еколого-природничого напряму, а також підготували свою першу 
науково-дослідницьку роботу.  

Під час урочистого випуску було проведено обласний конкурс захист науково-
дослідницьких робіт учнів Школи. На конкурс-захист науково-дослідницьких робіт 
подано 79 робіт учнів з мм. Дніпра, Кам’янського, Кривого Рогу, Марганця, 
Нікополя, Павлограда, Синельникового, Дніпровського, Магдалинівського, 
Межівського, Новомосковського, Павлоградського, Солонянського, Томаківського 
районів та Вербківської і Слобожанської ОТГ. 

Більшість науково-дослідницьких робіт підготовлено в лабораторіях і на 
кафедрах вищих навчальних закладів під керівництвом вчених. 

Тематика науково-дослідницьких робіт різноманітна і досить цікава. 
Найбільша кількість тем в секції біології і екології зроблена на місцевому матеріалі. 
Це роботи: “Оцінка екологічного стану річки Ревун методом біоіндикації”  (Аверіна 
Альона,  учениця  11 класу  КЗ  “Марганецька спеціалізована загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів №9 з поглибленим вивченням окремих предметів”, вихованка 
Марганецького міського еколого-натуралістичного центру дітей та учнівської 
молоді виконкому Марганецької міської ради); “Сучасний стан популяції айланту 
найвищого в межах міста Кам’янського” (Чумак Юлія, учениця 10 класу КЗ 
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“Середня загальноосвітня школа №44” Кам’янської міської ради, вихованка КЗ 
“Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради). 

Учні секції аграрних наук проводили дослідження по вивченню вітчизняних 
гібридів і сортів овочевих та польових культур, зокрема “Порівняння 
продуктивності ранніх кущових сортів кабачків української селекції в умовах 
селища Партизанське Дніпровського району (Пода Дмитро, учень 9 класу КЗ 
Партизанська ЗОШ І-ІІІ ступенів Дніпровської районної ради, вихованець КПНЗ 
“Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської 
районної ради).  

Також учнями були підготовлені змістовні роботи за напрямком 
тваринництва, наприклад “Вплив дії рослинного екстракту “Lifeanimal” на лікування 
та профілактику бронхопневмонії у телят” (Щогла Валентина, учениця 10 класу КЗ 
“Горянівський НВК” Дніпровської районної ради, вихованка КПНЗ “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради). 

Теми науково-дослідницьких робіт юних психологів були пов’язані з 
вивченням психологічних особливостей підліткового віку, проведенням 
дослідження властивостей темпераменту в учнівському колективі, взаємодії 
відносин між батьками і дітьми. 

В цій секції змістовним науковим рівнем відзначилася робота за темою 
“Кореляція пальцевого індексу з деякими особливостями когнітивних процесів 
школярів-підлітків м. Кам’янського” (Фельдман Віктор, учень 11 класу КЗ “Середня 
загальноосвітні школа №20 ім. О.І. Стовби, вихованець КЗ “Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської міської ради Дніпровської міської ради). 

Випускники секції “Флористики та зеленої архітектури”, вихованці КЗО 
“ОЕНЦДУМ”, підготували свої проекти по озелененню території обласного 
екоцентру, а саме: “Проект озеленення клумби верхнього двору КЗО “ОЕНЦДУМ”; 
“Створення флораріума на базі КЗО “ОЕНЦДУМ” . 

Журі конкурсу, до складу якого входили науковці закладів вищої освіти 
Дніпропетровщини, відзначало різноманітність тематики дослідницьких робіт, їх 
практичну направленість, використання місцевого матеріалу.  

40 випускників стали призерами обласного конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів обласної Природничої школи. 

Найкращі результати та високий рівень підготовки продемонстрували учні: 
- КНЗ “Хіміко-екологічний ліцей”, КЗО СЗШ №6, №11, №23 Дніпровської 

міської ради;  
- КЗ “Горянівський НВК” Дніпровської районної ради; 
- КЗ “Слобожанський НВК №1” Слобожанської селищної ради; 
- КЗ “Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 ім О.І. Стовби” 

Кам’янської міської ради; 
- КЗ “Кочерезький НВК І-ІІІ ступенів” Вербківської селищної ради; 
- КЗ “Спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів при 

Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара” 
Нікопольської міської ради; 

- КЗ “Марганецька спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9 з 
поглибленим вивченням окремих предметів”. 
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Змістовні і креативні роботи підготовили вихованці закладів позашкільної 
освіти еколого-натуралістичного напряму: міського еколого-натуралістичного 
центру дітей та учнівської молоді виконкому Марганецької міської ради (директор 
Четверикова О.М.), комунального закладу “Дитячий екологічний центр” 
Кам’янської міської ради (директор Гаврилюк А.І.), комунального закладу “Центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради 
(директор Боярчук І.П.), комунального закладу “Нікопольський міський  еколого-
натуралістичний центр” (директор Третьяков Ю.Ю.), комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних натуралістів” м. Павлограда (директор 
Кириченко К.Б.). 

Всі випускники школи отримали свідоцтва про позашкільну освіту відповідно 
до зразка, затвердженого Міністерством освіти і науки України. Переможці та 
учасники конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт були нагороджені 
почесними грамотами комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної 
ради. 
 
 
Методист з наукової роботи  
комунального закладу освіти  
“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді”           Т.В. КОНДРАТЬЄВА 



Додаток 2 
до наказу комунального закладу 
освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” 
     04.06.   2018  № 17/01-04 
 
ЗАТВЕРДЖУЮ: 
Тимчасово виконуюча обов’язки 
директора комунального закладу 
освіти  “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” 
_______________Л.К. БОВИКІНА 

 
 

Список переможців конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт  
випускників обласної Природничої школи учнівської молоді 

 

Секція екології 
І місце 

ШЕВЧЕНКО  
Анастасія  
Леонідівна 

учениця 10 класу комунального закладу “НВК- Гімназія  
№ 11” Кам’янської міської ради  (керівник: Непошивайло 
Н.О., кандидат технічних наук, керівник гуртка 
комунального закладу “Дитячий екологічний центр”  
Кам’янської міської ради). 

ІІ місце 
АВЕРІНА  
Альона  
Юріївна 

учениця 11 класу комунального закладу “Марганецька 
спеціалізована загальноосвітня школа № 9 з поглибленим 
вивченням окремих предметів (керівник: Панченко С.В., 
керівник гуртка міського еколого-натуралістичного центру 
дітей та учнівської молоді виконкому Марганецької міської 
ради) 

СЕМЕНЮК  
Павло  
Олександрович 

учень 9 класу комунального закладу “Партизанська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ” Дніпровської районної 
ради (керівник: Барановський Б.О., старший науковий 
співробітник НДІ біології ДНУ ім. О. Гончара) 

СІРІДЮК  
Микита  
Олегович 

учень 9 класу комунального закладу “Слобожанський  НВК 
№ 1” Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів 
Слобожанської селищної ради (керівник: Половець В.І., 
вчитель географії та екології КЗ“ Слобожанський НВК № 1 
Слобожанської селищної ради) 

ІІІ місце 
ПОСУНЬКО  
Ольга  
Віталіївна  

учениця 10 класу комунального закладу ”Синельниківська 
загальноосвітня школа №3 І-ІІІ ступенів” Синельниківської 
міської ради (керівники: Кунат В.В., заступник директора, 
Кліко Т.Г., вчитель хімії КЗ “Синельниківська ЗОШ №3 І-ІІІ 
ступенів” Синельниківської міської ради 
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М”ЯЛО  
Ангеліна  
Олександрівна 
 

учениця 9 класу комунального закладу  “Горянівський НВК” 
Дніпровської районної ради (керівник: Ганжа Д.С., науковий 
співробітник природного заповідника Дніпровсько- 
Орільський) 

ВЕЛКО   
Тетяна  
Сергіївна 

учениця 9 класу комунального закладу “Партизанська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Дніпровської районної 
ради (керівник: Сидоренко О.М., вчитель біології КЗ 
“Партизанська ЗОШ І-ІІІ ступенів” Дніпровської районної 
ради ) 

Секція біології 
І місце 

ЧУМАК  
Юлія  
Сергіївна 
 

учениця 10 класу комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа № 44” Кам”янської міської ради 
(керівник: Гаврилюк А.І., директор комунального закладу 
“Дитячий екологічний центр” Кам”янської міської ради) 

ПУЩА  
Ілля  
Олексійович   

учень 8 класу комунального закладу “Слобожанський НВК 
”Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів 
Слобожанської селищної ради (керівник: Макаренко Л.Г., 
заступник директора КЗ “Слобожанський НВК” 
Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів 
Слобожанської селищної ради) 

ІІ місце 
ЗЕМЛЯНИЧНА  
Карина 
Вадимівна 

учениця 11 класу Марганецької спеціалізованої 
загальноосвітньої школи № 9 з поглиблени м вивченням 
окремих предметів (керівник: Панченко С.В., керівник гуртка  
міського еколого – натуралістичного центру дітей та 
учнівської молоді виконкому Марганецької міської ради) 

ІІІ місце 
ФІСУН  
Гордій  
Михайлович 

учень 11 класу Марганецької спеціалізованої 
загальноосвітньої школи №2 з поглибленим вивченням 
англійської мови (керівник: Панченко С.В., керівник гуртка  
міського еколого – натуралістичного центру дітей та 
учнівської молоді виконкому Марганецької міської раді) 

ДМИТРУК  
Олександр   
Сергійович 

учень 9 класу комунального закладу “Нікопольська середня 
загальноосвітня школа №13 І-ІІІ ступенів (керівник: Кокнаев 
С.О., керівник гуртка комунального закладу” Нікопольський 
міський  еколого-натуралістичний центр”) 

Секція хімії 
І місце 

ШИБА  
Анастасія  
Олександрівна 
 

учениця 10 класу Криворізького навчально- виховного 
комплексу № 129 “Гімназія- ліцей академічного 
спрямування” Криворізької міської ради (керівник 
:Лихопавло Н.Ю., вчитель хімії Криворізького навчально- 
виховного комплексу № 129) 
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ВІХРОВА 
Анастасія   
Олександрівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Гімназія 
Криворізького навчально- виховного комплексу № 129 - 
ліцей академічного спрямування” Криворізької міської ради 
(керівник :Лихопавло Н.Ю., вчитель хімії Криворізького 
навчально- виховного комплексу № 129) 

ІІ місце 
СТЕПЧЕНКОВА  
Дарина  
В’ячеславівна 

учениця 10 класу Криворізького навчально- виховного 
комплексу № 129 “Гімназія- ліцей академічного 
спрямування” Криворізької міської ради (керівник: 
Лихопавло Н.Ю., вчитель хімії Криворізького навчально- 
виховного комплексу № 129) 

ЛУЦИК  
Владислав  
Сергійович 

учень 10 класу учениця 10 класу Криворізького навчально-
виховного комплексу № 129 “Гімназія-ліцей академічного 
спрямування” Криворізької міської ради (керівник: 
Лихопавло Н.Ю., вчитель хімії Криворізького навчально- 
виховного комплексу № 129) 

ІІІ місце 
ГЛУШАКОВА 
Віолетта   
Олегівна 

учениця 10 класу Криворізького навчально- виховного 
комплексу № 129 “Гімназія- ліцей академічного 
спрямування” Криворізької міської ради (керівник 
:Лихопавло Н.Ю., вчитель хімії Криворізького навчально- 
виховного комплексу № 129) 

КРАСНОВ  
Денис  
Павлович 
 
 

учень 9 класу комунального закладу ”Олександрівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Дніпровської районної 
ради (керівник: Дзюба Т.М., заступник директора КЗ 
“Олександрівська ЗОШ І- ІІІ ступенів” Дніпровської районної 
ради ) 

Секція агрономії, зоотехнії, ветеринарії 
І місце 

САЕНКО  
Олексій 
Віталійович  
 
 

учень 10 класу комунального закладу “Партизанська 
загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів” Дніпровської районної 
ради (керівник: Сидоренко О.М., вчитель біології КЗ 
“Партизанська ЗОШ І- ІІІ ступенів” Дніпровської районної 
ради ) 

КЛИМЕНКО  
Сергій  
Сергійович  

учень 11 класу комунального закладу “Партизанська 
загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів” Дніпровської районної 
ради ( керівник: Кабат О С., доцент  ДДАЕУ). 

ІІ місце 
ШЛЯХТІНА  
Яна  
Ростиславівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Чумаківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Дніпровської районної 
ради (керівник: Колєсова В.Г., керівник гуртка КПНЗ “Центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради )  
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КУДЕЛЯ  
Руслана   
Вікторівна 

учениця 11 класу комунального закладу “Кочерезький НВК” 
Вербківської селищної ради (керівник: Тишкевич В.Т., 
керівник гуртка КПНЗ “Центр позашкільної освіти” 
Вербківської сільської ради ) 

ІІІ місце 
КАЛГА   
Костянтин  
Вікторович   

учень 10 класу комунального закладу “Обухівська 
загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів ” Дніпровської районної 
ради (керівник Муранов Є. С., завідуючий навчальної 
лабораторії ДДАЕУ ) 

СІВКОВА  
Анна  
Сергіївна 

учениця 11 класу комунального закладу “Зорянський НВК” 
Дніпровської районної ради (керівник: Антоненко П.П., 
професор ДДАЕУ) 

ПРОХВАТИЛО 
Наталія  
Миколаївна   

учениця 11 класу комунального закладу “Зорянський НВК” 
Дніпровської районної ради (керівник: Синичич Л.І., 
методист КПНЗ “Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді Дніпровської районної ради) 

СМІРНОВА  
Валерія 
Віталіївна 

учениця 11 класу комунального закладу “Синельниківська 
загальноосвітня школа №3” Синельниківської міської ради 
(керівники:  Кунат В.В., заступник директора, Кліко Т.Г., 
вчитель хімії КЗ “Синельниківська загальноосвітня школа 
№3” Синельниківської міської ради. 

Секція сучасних біотехнологій 
І місце 

ЛОБОДА  
Анастасія  
Максимівна 

учениця 10 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради 
(керівник: Гармаш С.М., доцент ДВНЗ “УДХТУ”) 

ЮРЧЕНКО  
Ілона  
Євгенівна 

учениця 10 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради 
(керівник: Гармаш С.М., доцент ДВНЗ “УДХТУ”) 

ТКАЧЕНКО  
Уляна 
Михайлівна 
 

учениця 10 класу комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа №4” Кам’янської міської ради 
(керівник: Корнієнко І.М., науковий співробітник ДВНЗ 
“УДХТУ”) 

ІІ місце 
БУЛІНА  
Вікторія  
Олександрівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Обухівська 
загальноосвітня школа №1” Дніпровської районної ради  
(керівник: Мітіна Н. Б., доцент ДВНЗ “УДХТУ”) 

КІЗЕНКО  
Вікторія  
Владиславівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Загальноосвітня 
школа №4” Кам’янської міської ради (керівник: Корнієнко 
І.М., науковий співробітник ДВНЗ “УДХТУ”) 

БЄЛЯЄВА 
Катерина  
Ігорівна 

учениця 9 класу Марганецької гімназії виконкому 
Марганецької міської ради  (керівник: Зубкова В. Г., керівник 
гуртка міського еколого – натуралістичного центру дітей та 
учнівської молоді виконкому Марганецької міської ради) 
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Методист з наукової роботи  
комунального закладу освіти  
“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді”        Т.В. КОНДРАТЬЄВА 

ІІІ місце 
ТАРЯНИК  
Сергій  
Валерійович 

учень 11 класу комунального закладу “Горянівський НВК” 
Дніпровської районної ради (керівник:Синичич Л.І., методист 
КПНЗ “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді”  Дніпровської районної ради) 

ГОТВЯНСЬКА  
Каріна  
Павлівна 

учениця 11 класу комунального закладу “Обухівська 
загальноосвітня школа №1” Дніпровської районної ради 
(керівник: Гармаш С. М., доцент ДВНЗ “УДХТУ”) 

Секція психології 
І місце 

ФЕЛЬДМАН  
Віктор  
Вікторович 
 

учень 11 класу комунального закладу “Середня   
загальноосвітня школа №20 ім. О Стовби” Кам’янської 
міської ради (керівник: Деміх Н.О., керівник гуртка 
комунального закладу “Дитячий екологічний центр” 
Кам’янської міської ради) 

ІІ місце 

СВИНОЛОБОВА 
Вікторія  
Олександрівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Слобожанський 
НВК№1”Слобожанської селищної ради (керівник: Голендяєв 
О.О., психолог КЗ “Слобожанський НВК №1”) 

МАСЛОВСЬКА 
Дар’я 
Миколаївна 

учениця 10 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа №6” Дніпровської міської ради 
(керівник:Усенко І.С., вчитель біології КЗО “СЗШ №6” 
Дніпровської міської ради) 

ІІІ місце 
БОГДАНЧУК  
Марія 
Володимирівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Слобожанський 
НВК №1” Слобожанської селищної ради (керівник: Голендяєв 
О.О., психолог КЗ “Слобожанський НВК №1”). 
Секція флористики та зеленої архітектури 

І місце 
ПЛИС  
Лілія 
Євгенівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа №76” Дніпровської міської ради  
(керівник: Кривуля І.Г., керівник гуртка КЗО “Обласний  
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”) 

ІІ місце 
 

БАШТАНЕНКО  
Альона 
Василівна 

учениця11 класу комунального закладу “Чумаківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Томаківської селищної 
ради (керівник: Кривуля І.Г., керівник гуртка КЗО “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”) 



Додаток 3 
до наказу комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 
     04.06.   2018    № 17/01-04 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 
Тимчасово виконуюча обов’язки 
директора комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 
_______________Л.К. БОВИКІНА 

 
Список учнів, активних учасників конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт випускників обласної Природничої школи 
 

Секція біології 
ЛИТВИН  
Ольга  
Євгеніївна 

учениця 9 класу комунального закладу “Середня загальноосвітня 
школа №19” Нікопольської міської ради (керівник: Берізка В.П., 
керівник гуртка комунального закладу “Нікольський міський 
еколого-натуралістичний центр”) 

Секція екології 
САМОХАТНІЙ  
Максим  
Васильович 
 

учень 11 класу комунального закладу “Горянівський НВК” 
Дніпровської районної ради (керівник:Хуторна Т.С., вчитель 
біології КЗ “Горянівський НВК” Дніпровської районної ради) 

ГОРДІЙЧУК  
Олексій  
Євгенович 

учень10 класу комунального закладу освіти “Дзержинівська 
середня загальноосвітня школа І-ІІІступенів” Солонянської 
районної ради (керівник: Гурова Н.І., вчитель біології КЗО 
“Дзержинівська середня загальноосвітня школа Солонянської 
районної ради)  

НАГОРКІН 
Ярослав  
Володимирович 
 

учень 10 класу комунального закладу “Павлоградська  
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 (керівник: Мамотенко 
Ю.О., заступник директора КПНЗ “Станція юних натуралістів”  
м. Павлограда 

ЧЕРНЯВСЬКА 
Анастасія 
Олександрівна  

учениця 10 класу комунального закладу “Павлоградська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1” (керівник: Кириченко 
К.Б., директор КПНЗ “Станція юних натуралістів”  
м. Павлограда) 
Секція аграрних наук, ветеринарії і зоотехнії  

БУТОВА 
Вікторія 
Сергіївна 
 
 

учениця 10 класу комунального закладу “Шевська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Магдалинівської районної 
ради (керівник: Биба А.М., вчитель біології комунального закладу 
“Шевська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Магдалинівської 
районної ради ) 

ЩОГЛА  
Валентина 
Володимирівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Горянівський НВК” 
Дніпровської районної ради (керівник: Антоненко П.П., професор 
ДДАЕУ) 
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БОЙЧЕНКО 
Марія 
Сергіївна 
 

учениця 9 класу комунального закладу “Середня загальноосвітня 
школа №12” Кам’янської міської ради (керівник: Сорока Т.Г., 
методист КЗ “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської 
ради.) 

ПОДА 
Дмитро 
Ігорович 
 

учень 9 класу комунального закладу “Партизанська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Дніпровської районної ради 
(керівник: Сидоренко О.М., вчитель біології КЗ “Партизанська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів” Дніпровської районної ради) 

ЛАЗЕБНИК 
Владислава 
Володимирівна 
 

учениця 10 класу комунального закладу “Олександрівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Дніпровської районної ради 
(керівник: Шеремет Т.М., вчитель хімії КЗ “Олександрівська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів” Дніпровської районної ради) 

ШЕВЧЕНКО  
Вікторія  
Олександрівна 

учениця 11 класу комунального закладу “Олександрівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Дніпровської районної ради 
(керівник: Шеремет Т.М., вчитель хімії КЗ “Олександрівська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів” Дніпровської районної ради) 

НОВИЦЬКА  
Діана 
Дмитрівна 

учениця 11 класу комунального закладу освіти “Володимирівська 
середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Межівського 
району (керівник: Янченко Т.В., вчитель біології КЗО 
“Володимирівська СЗШ І-ІІІ ступенів” Межівського району) 

ЦІПУРА  
Софія 
Романівна 

учениця 10 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа №11” Дніпровської міської ради(керівник: 
Зажарський В.В.,доцент ДДАЕУ) 

ШАПОШНІКО
ВА Ганна    
Сергіївна 

учениця 10 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа №11” Дніпровської міської ради 
(керівник: Зажарський В.В., доцент ДДАЕУ)  

Секція сучасних біотехнологій 
НАТОЧИНА  
Дарина  
Ігорівна 

учениця 10 класу комунального закладу освіти “Фінансовий 
економічний ліцей” Дніпровської міської ради (керівник: Гармаш 
С.М., доцент ДВНЗ “УДХТУ”) 

ЄРЬОМЕНКО  
Аліна 
Юріївна 
 

учениця 10 класу Марганецької середньої загальноосвітньої 
школи №9  Марганецької міської ради (керівник: Зубко В.Г., 
керівник гуртка міського еколого-натуралістичного центру дітей 
та учнівської молоді виконкому Марганецької міської ради) 

ОЛЄЩУК  
Артем  
Ігорович 

учень 10 класу комунального закладу “Горянівський НВК” 
Дніпровської районної ради (керівник: Малиновська Н.В., доцент 
ДВНЗ “УДХТУ”) 

ЧЕРЕДНИК 
 Олександр  
Вікторович 

учень 10 класу комунального закладу “Середня загальноосвітня 
школа №4” Кам’янської міської ради (керівник: Корнієнко І.М., 
керівник гуртка КЗ “Дитячий екологічний центр” Кам’янської 
міської ради) 

 
 
 

Методист з наукової роботи  
комунального закладу освіти  
“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді”         Т.В.  КОНДРАТЬЄВА 


