
  
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 

 
    21.05.   2019                                        м. Дніпро 
 

   № 14-1/01-04 

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

На виконання наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
від 16 травня 2019 року № 295/0/212-19 “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” 16-17 травня 2019 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 (додаток 2). 

3. Нагородити грамотами комунального закладу освіти  
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
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випускників Школи за активну участь в конкурсі-захисті  
науково-дослідницьких робіт відповідно до списку (додаток 3). 

4. Кондратьєвій Т.В., методисту з наукової роботи комунального закладу 
освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, 
розмістити списки переможців, призерів та учасників конкурсу захисту  
науково-дослідницьких робіт учнів Школи  на сайті. КЗО “ОЕНЦДУМ”. 

5. Координацію роботи щодо виконання даного наказу покласти на 
заступника директора Центру з навчальної роботи Майбороду І.О. 

 
 
 

 
Директор комунального закладу освіти  
“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді”      Ю. Ф. ПЕДАН 
 

 



Додаток 1 
до наказу комунального закладу  
освіти “Обласний еколого- 
натуралістичний центр дітей  
та учнівської молоді” 
   21.05.   2019   № 14-1/01-04 

 
Аналітична довідка 

про проведення конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт  
випускників 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 2019 року на базі комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” та закладів 
вищої освіти: Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара, ДВНЗ 
“Український державний хіміко-технологічний університет”, Дніпровського 
державного аграрно- економічного університету відбувся урочистий випуск учнів 
обласної Природничої школи (далі - Школа) 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 був проведений обласний конкурс-захист 
науково-дослідницьких робіт учнів Школи. На конкурс-захист було подано  
73 роботи учнів з мм. Дніпра, Кам’янського, Кривого Рогу, Марганця, Нікополя, 
Павлограда, Синельникового та районів Дніпровського, Павлоградського, 
Новомосковського, Солонянського, а також Слобожанської та Вербківської ОТГ. 

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

Тематика науково-дослідницьких робіт різноманітна і досить цікава. 
Найбільша кількість тем в секції біології і екології була підготовлена на місцевому 
матеріалі. Це роботи:“Ліхеноіндикація на території Дніпровського району (Пуша 
Ілля, учень 9 класу КЗ ”Слобожанський НВК № 1 “Загальноосвітня багатопрофільна 
школа ІІ- ІІІ ступенів Слобожанської селищної ради ); “Павуки південної частини 
Криворіжжя” (Цвинда Олексій, учень 10 класу КЗ “Криворізька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 89” Криворізької міської ради); “Екологічний аналіз 
інвазійних видів флори природного заповідника “Дніпровсько-Орільський” (Михлик 
Анастасія, учениця 10 класу КЗ “Обухівська загальноосвітня школа № 1  
І-ІІІ ступенів” Дніпровської районної ради). 

Учні секції аграрних наук проводили дослідження по вивченню вітчизняних 
гібридів і сортів овочевих та польових культур. Також слухачами були підготовлені 
змістовні роботи за напрямком тваринництва та птахівництва, наприклад робота 
“Діагностика, профілактика та лікування гіпотонії та атонії передшлунків великої 
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рогатої худоби в умовах фермерського господарства (Щогла Валентина, учениця 11 
класу КЗ “Горянівський НВК” Дніпровської районної ради). 

Теми науково-дослідницьких робіт юних психологів були пов’язані з 
соціалізацією учнів старшої школи через засвоєння особистісних цінностей та 
соціальних моделей поведінки. В цій секції змістовним науковим рівнем 
відзначилася робота за темою “Особливості прояву суб’єктивного відчуття 
самотності у підлітковому віці” (Наточина Дарина, учениця 11 класу КЗО “Середня 
загальноосвітня школа №17” Дніпровської міської ради). 

Випускники секції “Флористика та зелена архітектура”, вихованці  
КЗО “ОЕНЦДУМ”, підготували свої перші проекти по озелененню території 
обласного екоцентру, а саме: “Проект реконструкції рокарію КЗО “ОЕНЦДУМ”, 
“Створення флораріуму на базі КЗО “ОЕНЦДУМ”. 

Найбільша кількість робіт була подана учасниками секції сучасних 
біотехнологій, яка успішно працює на базі ДВНЗ “Украінський державний хіміко-
технологічний університет” під керівництвом Гармаш С.М., доцента кафедри 
охорони праці та безпеки життєдіяльності. Майбутні біотехнологи в своїх роботах 
досліджували отримання біогазу із цукрового сорго, екологічні методі утилізації 
побутових відходів, а також харчові технології: отримання біокефіру, йогурту, 
дослідження якості прохолодних напоїв. 

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

За підсумками заходу 39 випускників стали переможцями і призерами 
обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів обласної 
Природничої школи.  

Змістовні і креативні роботи підготовили та захистили на високому рівні 
вихованці закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: 
Марганецького міського еколого-натуралістичного центру (директор  
Четверикова О.М.), комунального закладу “Дитячий екологічний центр” 
Кам’янської міської ради (директор Гаврилюк А.І.), комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради (директор Боярчук І.П.). 

Всі випускники школи отримали свідоцтва про позашкільну освіту відповідно 
до зразка, затвердженого Міністерством освіти і науки України. Переможці, призери 
та учасники конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт були нагороджені 
почесними грамотами комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”. 

 
 
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” 
    21.05.   2019   № 14-1/01-04 
 
ЗАТВЕРДЖУЮ: 
Директор комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 
_______________Ю.Ф. ПЕДАН 

 
 

Список переможців  
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт  

випускників обласної Природничої школи учнівської молоді 
 

Секція екології 
І місце 

СІРІДЮК  
Микита 
Олегович 
 

учень 10 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) 

ІІ місце 
ТРУСОВА  
Юлія  
Сергіївна 

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) 

КОЛБАСІН 
Максим 
Олександрович 

учень 10 класу комунального закладу “Криворізький НВК № 129” 
“Гімназія-ліцей академічного спрямування” Криворізької міської 
ради (керівник: Семенко Н. Г., вчитель біології НВК № 129) 

ІІІ місце 
ДЕМИДЕНКО 
Кирило 
Олегович 

учень 10 класу комунального закладу “Слобожанський НВК № 1” 
Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів” 
Слобожанської селищної ради(керівник: Кулікова Д. В., доцент 
Національно-технічного університету “Дніпровська політехніка”) 

ЧУНДИШКО 
Діана 
Рустамівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Обухівська 
загальноосвітня школа № 1” Дніпровської районної ради 
(керівник: Ганжа Д. С., науковий співробітник природного 
заповідника Дніпровсько- Орільський) 

МИХЛИК 
Анастасія 
Олександрівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Обухівська 
загальноосвітня школа № 1” Дніпровської районної ради 
(керівник: Ганжа Д. С., науковий співробітник природного 
заповідника Дніпровсько-Орільський) 
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Секція біології 
І місце 

СІМОНОВА 
Софія 
Андріївна 

учениця 10 класу комунального навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської міської ради (керівник: Хоменко 
О. М.., доцент ДНУ ім.. О. Гончара) 

ДОДОН 
Дар’я 
Сергіївна 

учениця 11 класу комунального навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської міської ради (керівник: Дрегваль 
О.А.., доцент ДНУ ім.. О. Гончара) 

ІІ місце 
ЛИХОПАВЛО 
Володимир 
Юрійович 

учень 9 класу комунального закладу Криворізького навчально- 
виховного комплексу № 129 “Гімназія- ліцей академічного 
спрямування” Криворізької міської ради (керівник: Янчук І.С., 
вчитель біології Криворізького навчально- виховного комплексу 
№ 129) 

УБОЖЕНКО 
Світлана 
Ігорівна 

учениця 11 класу комунального навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської міської ради (керівник: Зайцева І. 
О.., професор ДНУ ім.. О. Гончара) 

ІІІ місце 
ЧЕРНЕНКО 
Артем 
Олександрович 

учень 8 класу комунального закладу “Нікопольська середня 
загальноосвітня школа № 5 І-ІІІ ступенів” (керівник: Кокнаев С.О., 
керівник гуртка комунального закладу “Нікопольський міський 
еколого-натуралістичний центр”) 

Секція хімії 
І місце 

БАРАБАШ 
Олена 
Василівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Слобожанський НВК № 
1” “Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів” 
Слобожанської селищної ради (керівник: Міщенко В. І., викладач 
КЗ“ Слобожанський НВК № 1” Слобожанської селищної ради) 

ПОГОРІЛА 
Дар’я 
Романівна 

учениця 9 класу комунального закладу “Слобожанський НВК № 
1”“ Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів” 
Слобожанської селищної ради (керівники: Міщенко В І., викладач 
КЗ“ Слобожанський НВК № 1” Слобожанської селищної ради, 
Гармаш С. М., доцент ДВНЗ“УДХТУ”)  

ІІ місце 
СЕМЕНЮК 
Олександра 
В’ячеславівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Слобожанський НВК № 
1” “Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів” 
Слобожанської селищної ради (керівник:Семенюк Т.В., викладач 
хімії КЗ“ Слобожанський НВК № 1” Слобожанської селищної 
ради) 

ЗАДОРОЖНА 
Катерина 
Євгенівна 
 

учениця 10 класу комунального закладу “Середня загальноосвітня 
школа №5 ім. Г. Романової” Кам’янської міської ради (керівник: 
Непошивайленко Н. О., доцент ДДТУ, керівник гуртка КЗ 
“Дитячій екологічний центр” Кам’янської міської ради) 
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ІІІ місце 
ОРЛЯНСЬКА 
Вікторія 
Михайлівна 

учениця11класу комунального закладу “Слобожанський НВК №1” 
“Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ 
ступенів”Слобожанської селищної ради (керівник:Семенюк Т.В., 
викладач хімії КЗ“ Слобожанський НВК № 1” Слобожанської 
селищної ради) 
 

ОВЧАРЕНКО 
Анна 
Андріївна 

учениця 10 класу комунального закладу “Слобожанський НВК 
№1” “Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів” 
Слобожанської селищної ради (керівник:Семенюк Т.В., викладач 
хімії КЗ“ Слобожанський НВК № 1” Слобожанської селищної 
ради) 

АГЄЄВА 
Дар’я 
Сергіївна 

учениця 10 класу комунального закладу “Слобожанський НВК 
№1” “Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів” 
Слобожанської селищної ради(керівник:Семенюк Т. В., викладач 
хімії КЗ“ Слобожанський НВК№ 1” Слобожанської селищної 
ради) 
 

САВЧЕНКО 
Єлизавета 
Валеріївна 
 

учениця 10 класу комунального закладу ”Черкаська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Новомосковської районної 
ради (керівник: Чучупал : Н В.,.вчитель хімії КЗ ”Черкаська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Новомосковської районної 
ради ) 

Секція агрономія, зоотехнія, ветеринарія 
І місце 

ПОДА 
Дмитро 
Ігорович 
 

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 ) 

ГАЛКО 
Дар’я 
Олегівна 

учениця 11 класу комунального навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської міської ради (керівник: Білан І.В., 
заступник директора КНЗ “Хіміко-екологічний ліцей” 
Дніпровської міської ради)  
 

ІІ місце 
САЄНКО 
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) 
 

ЛИША 
Ігор 
Анатолійович 

учень 11 класу комунального закладу “Зорянський заклад 
загальної середньої освіти І- ІІІ ступенів Чумаківської селищної 
ради” Дніпровського району  (керівник: Антоненко П.П., професор 
ДДАЕУ) 

ІІІ місце 
ЩОГЛА 
Валентина 
Володимирівна 

учениця 11 класу комунального закладу “Горянівський навчально- 
виховний комплекс” Дніпровської районної ради (керівник 
Антоненко П. П., професор ДДАЕУ ) 

СІВКОВА 
Анна Сергіївна 

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

учень 10 класу комунального закладу “Нікопольська 
спеціалізована природничо - математична школа І-ІІІ ступенів” 
Нікопольської міської ради (керівник: Берізка В.П., керівник 
гуртка КЗ “Нікопольський ЕНЦ”) 

МЕРЕЖА 
Іван 
Євгенович 
 

учень 9 класу комунального закладу “Письмечівський заклад 
загальної середньої освіти І- ІІ ступенів” Солонянської районної 
ради (керівник: Пивоварова Л.М., вчитель біології комунального 
закладу “Письмечівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ 
ступенів ” Солонянської районної ради) 

Секція сучасних біотехнологій 
І місце 

ЛІСОВЕЦЬ 
Микита 
Миколайович 
 

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

БУДЗЬ 
Анастасія 
В’ячеславівна 

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

ІІ місце 
ЛОБОДА 
Анастасія 
Максимівна 

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

ЛИЧКАТА 
Юлія 
Олексіївна 
 

учениця 11 класу комунального закладу “Зорянський заклад 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чумаківської сільської 
ради” Дніпровського району (керівник: Мітіна Н.Б., науковий 
співробітник ДВНЗ “УДХТУ”) 

САПИЦЬКА 
Олександра 
Андріївна 

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

ДЗЯБЕНКО 
Софія 
Сергіївна 
 

учениця 10 класу Марганецької спеціалізованої загальноосвітньої 
школи І- ІІІ ступенів № 9 виконкому Марганецької міської ради 
(керівник: Зубкова В.Г., керівник гуртка Марганецького міського 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді) 

ІІІ місце 
ЮРЧЕНКО 
Ілона 
Євгенівна 

учениця 11 класу комунального навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської міської ради (керівник: Гармаш 
С. М., доцент ДВНЗ “УДХТУ”) 
 

ЛІТВІН 
Дар’я 
Максимівна 

учениця 11 класу комунального навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської міської ради (керівник: Гармаш 
С. М., доцент ДВНЗ “УДХТУ”) 

ЛАРЧЕНКО 
Сергій 
Васильович 

учень 11 класу комунального закладу “Горянівський навчально-
виховний комплекс” Дніпровської районної ради(керівник: Гармаш 
С.М., доцент ДВНЗ “УДХТУ”) 

КУЧУГУРНА 
Ілона 

учениця 10 класу комунального закладу “Обухівська 
загальноосвітня школа № 1” Дніпровської районної ради 
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Методист з наукової роботи 
комунального закладу освіти  
“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді”     Т.В.КОНДРАТЬЄВА 

Володимирівна (керівник: Гармаш С. М., доцент ДВНЗ “УДХТУ”) 
ГОНЧАР 
Ростислав 
Олегович 

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

КОМАРЬ  
Марія 
Олександрівна 

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

Секція психології 
І місце 

МАЛА 
Поліна 
Олегівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Середня загальноосвітня 
школа № 5 ім. Г. Романової” Кам’янської міської ради (керівник: 
Непошивайло Н.О., керівник гуртка комунального закладу 
“Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради) 

ІІ місце 
НАТОЧИНА 
Дарина 
Ігорівна 

учениця 11 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа № 17” Дніпровської міської ради (керівник: 
Музичук Л.А., вчитель біології КЗО “СЗШ № 17” Дніпровської 
міської ради) 

КОРНІЙЧУК 
Назар 
Дмитрович 

учень 11 класу комунального закладу “Черкаська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів” Новомосковської районної ради (керівник: 
Коробко І.М., вчитель зарубіжної літератури комунального 
закладу “Черкаська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів” 
Новомосковської районної ради) 

ІІІ місце 
КОСОВА 
Єлизавета 
Миколаївна 

учениця 11 класу комунального закладу “Черкаська 
загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів” Новомосковської районної 
ради (керівник: Коробко І.М., вчитель зарубіжної літератури 
комунального закладу “Черкаська загальноосвітня школа І- ІІІ 
ступенів” Новомосковської районної ради 



 
 

Додаток 3 
до наказу комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 
    21.05.   2019   № 14-1/01-04 

 

 
Список учнів, нагороджених грамотою  

за активну участь у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт  
випускників обласної Природничої школи учнівської молоді 

 
Секція біології та екології 

 
ЦВИНДА 
Олексій 
Андрійович 
 
 

учень 10 класу комунального закладу “Криворізька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 89” Криворізької 
міської ради (керівник: Неваліхіна Т.В., вчитель біології 
комунального закладу “Криворізька загальноосвітня 
школа І- ІІІ ступенів № 89” Криворізької міської ради ) 

САКАЛЬ 
Янек 
Васильович 

учень 11 класу комунального закладу “Криворізька 
загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів № 89” Криворізької 
міської ради (керівник: Неваліхіна Т.В., вчитель біології 
комунального закладу “Криворізька загальноосвітня 
школа І- ІІІ ступенів № 89” Криворізької міської ради ) 

ЛУЦИК 
Валерія  
Сергіївна 

учениця 11 класу комунального закладу “Криворізька 
загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів № 89” Криворізької 
міської ради (керівник: Неваліхіна Т.В., вчитель біології 
комунального закладу “Криворізька загальноосвітня 
школа І- ІІІ ступенів № 89” Криворізької міської ради 

СТЕЛЬМАЩУК 
Владислав 
Миколайович 

учень10 класу комунального закладу “Підгороденська 
загальноосвітня школа № 2 І-ІІІ ступенів” Дніпровської 
районної ради (керівник: Зубарєва І.М., доцент ДВНЗ 
“УДХТУ” 

ГАЛУШНЕВСЬКА 
Катерина  
Олегівна 
 

учениця 9 класу комунального закладу “Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 3” Синельниківської міської ради 
(керівник: Кунат В.В., вчитель біології комунального 
закладу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3” 
Синельниківської міської ради)  

ЛОБОДА 
Орина 
Дмитрівна 

учениця 10 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради 
(керівник: Ситник Т.В., директор КНЗ “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської міської ради) 
 
 
 
 



 
 

Секція аграрних наук, ветеринарії і зоотехнії  
КАЛГА 
Костянтин 
Вікторович 

учень 11 класу комунального закладу “Обухівська 
загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ступенів” Дніпровської 
районної ради (керівник: Кабат О.С., науковий 
співробітник ДДАЕУ) 

БУЛІМА 
Вікторія 
Олександрівна 

учениця 11 класу комунального закладу “Обухівська 
загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ступенів” Дніпровської 
районної ради (керівник: Синичич Л.І., методист КПНЗ 
“ЦЕНТУМ” Дніпровської районної ради)  

ШАПОШНІКОВА 
Ганна 
Сергіївна 
 

учениця 11 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа №11” Дніпровської міської ради 
(керівник: Кузьменко М.Б., заступник директора КЗО 
“ОЕНЦДУМ” Дніпропетровської обласної ради) 

ЦІПУРА 
Софія 
Романівна 

 учениця 11 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа №11” Дніпровської міської ради 
(керівник: Лядська І.В., старший викладач ДДАЕУ) 

ЗАВОРОЗКА 
Віталій 
Олександрович 
 

учень 11 класу комунального закладу “Кочерезький 
навчально-виховний комплекс ” Вербківської сільської 
ради (керівник: Тишкевич В.Т., керівник гуртка КНЗ 
“Центр позашкільної роботи” Вербківської ОТГ) 

Секція сучасних біотехнологій 
ЛЕБІДЬ 
Даніїл   
Павлович 
 

учень 9 класу комунального закладу освіти “Марганецька 
спеціалізована загальноосвітня школа № 2 І- ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням англійської мови” (керівник: 
Зубко В.Г., керівник гуртка Марганецького міського 
еколого-натуралістичного центру дітей та учнівської 
молоді) 

ДЖЕПА 
Аліна  
Павлівна 

учениця 11 класу комунального закладу “Шевченківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Дніпровської 
районної ради (керівники: Синичич Л.І., методист КПНЗ 
“ЦЕНТУМ; Гармаш С.М., доцент ДВНЗ “УДХТУ”) 

БОНДАРЕНКО 
Максим  
Ігоревич 

учень 10 класу комунального закладу “Горянівський 
НВК” Дніпровської районної ради (керівник: Гармаш 
С.М., доцент ДВНЗ “УДХТУ”) 

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


