
  

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 
 
     28.05.   2021                                          м. Дніпро 
 

   № 22/01-04 

 

Про підсумки проведення обласного 
(заочного) конкурсу-захисту  
науково-дослідницьких робіт учнів 
обласної Природничої школи 
учнівської молоді 
 

На виконання наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації 
від 30 квітня 2021 року № 207/0/212-21 “Про проведення обласного (заочного) 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 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”  
з 16 по 31 травня 2021 року проводився обласний (заочний) 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 обласного 
(заочного) конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів Школи (далі - 
Конкурс) (додаток 1). 

2. Затвердити протоколи засідання журі по підведенню підсумків 
Конкурсу по секціях (додаток 2). 
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3. Нагородити грамотами комунального закладу освіти  
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі - 
КЗО “ОЕНЦДУМ”) переможців Конкурсу відповідно до затвердженого  
протоколу. 

4. Кондратьєвій Т.В., методисту з наукової роботи КЗО “ОЕНЦДУМ”, 
оприлюднити результати Конкурсу на офіційному сайті закладу. 

5. Координацію роботи щодо виконання даного наказу покласти на 
заступника директора КЗО “ОЕНЦДУМ” 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” 
    28.05.   2021  № 22/01-04 

 
Аналітична довідка 

про проведення обласного (заочного) конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт 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 
учнівської молоді (далі-Школа) в травні 2021 року комунальним закладом 
освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” та 
науковцями закладів вищої освіти: Дніпровського національного університету 
ім. Олеся Гончара, ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний 
університет”, Дніпровського державного аграрно - економічного університету 
був проведений обласний (заочний) конкурс-захист науково-дослідницьких 
робіт учнів Школи (далі - Конкурс) за секціями: біології, екології, агрономії, 
ветеринарії та зоотехнії, хімії, психології, сучасних біотехнологій, флористики 
та зеленої архітектури. 

В 2021 році на Конкурс було подано 92 роботи здобувачів освіти закладів 
загальної середньої та позашкільної освіти з мм. Дніпра, Кам’янського, Кривого 
Рогу, Марганця, Нікополя, Павлограда, філії комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
“Шафран” та об’єднаних територіальних громад: Вербківської, Межівської, 
Могилівської, Обухівської,  Слобожанської, Черкаської. 

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

Найбільша кількість тем в секції біології була підготовлена на місцевому 
матеріалі, наприклад, робота Моторіної Дарини, вихованки комунального 
закладу “Нікопольський міський еколого-натуралістичний центр”, учениці 8 
класу комунального закладу “Нікопольська спеціалізована природничо-
математична школа № 26” Нікопольсьської міської ради “Розведення удава 
звичайного в Нікопольському екологічному центрі”, в якій вона показала 
процес розведення та догляд за цікавим представниками герпетофауни в 
тераріумі закладу. 

Багато учнів в своїх роботах вивчали покращення стану здоров’я людини. 
Прикладом є робота “Дослідження динаміки серцево - судинних хвороб у 
школірів міста Нікополь, заходи їх попередження”, автор дослідження - Лукіна 
Агнеса, учениця 8 класу комунального закладу “Нікопольська спеціалізована 
природничо-математична школа № 26” Нікопольсьської міської ради, 
вихованка комунального закладу “Нікопольський міський еколого-
натуралістичний центр.  
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Слід відмітити, що більшість представлених науково- дослідницьких 
робіт на секцію біології – це роботи вихованців комунального закладу 
“Нікопольський міський еколого-натуралістичний центр”, підготовлені під 
керівництвом талановитого педагога, керівника гуртка даного закладу Берізки 
Володимира Павловича.  

Члени журі одностайно відмітили високий науковий рівень роботи  
“Наслідки експерементального андрогенодефіциту у щурів - самців та його 
вплив на біоелектричну активність литкового м'язу”, яка посіла І місце. Автор 
роботи - Біленький Еміль, учень 11 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко- екологічний ліцей” Дніпровської міської ради, (науковий керівник 
Родинський Олександр Георгійович, завідувач кафедри фізіології, професор 
Дніпровської медичної академії). 

Юні екологи у своїх роботах вивчали екологічні проблеми малих річок, 
визначали степові рослини Придніпров’я за допомогою програмного 
забезпечення, проводили спостереження та виявляли місця гніздування лелеки 
білого в Дніпропетровській області, використовували сучасні ІТ-технології у 
екологічних дослідженнях. Так, метою роботи Монастирного Григорія, 
вихованця комунального закладу “Дитячий екологічний центр”, учня 9 класу 
комунального закладу “Навчально- виховний комплекс “Гімназія № 11- 
спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня” 
Кам’янської міської ради було проведено удосконалення конструкції 
безпілотних літальних апаратів для досліджень ландшафту у реальному часі 
(науковий керівник Непошивайленко Наталія Олександрівна, кандидат 
технічних наук, доцент, керівник гуртка комунального закладу “Дитячий 
екологічний центр” Кам’янської міської ради).  

Здобувач освіти комунального позашкільного навчального закладу 
“Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” Обухівської 
селищної ради Чередник Олексій, учень 10 класу комунального закладу 
"Горянівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів" співпрацював з 
природним заповідником “Дніпровсько-Орільський” і підготував роботу за 
темою “Аналіз адвентивної флори нижньої частини Орільського  каналу та його 
околиць” (керівник роботи Хуторна Тетяна Сергіївна, вчитель біології  
комунального закладу “Горянівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів” Обухівської селищної ради). 

Учні секції аграрних наук проводили дослідження по вивченню 
вітчизняних гібридів і сортів овочевих та польових культур, спостерігали за 
проростанням різних сільськогосподарських культур та вивчали процеси, 
пов’язані з життєдіяльністю рослин. Журі секції відзначило змістовну 
практичну частину роботи: “Порівняльна оцінка врожайності гібридів огірка  в 
приватних умовах”, виконавець Карпусенко Анна, учениця 11 класу 
комунального закладу “Обухівський заклад загальної середньої освіти № 1  
І- ІІІ ступенів”, вихованка КПНЗ“ Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Обухівської селищної ради (керівники роботи: Шевченко 
Сергій Михайлович, доцент кафедри загального землеробства та 
ґрунтознавства Дніпровського державного аграрно-економічного університету, 
кандидат сільськогосподарських наук, Синичич Людмила Іванівна, методист 
КПНЗ "Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 
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Обухівської селищної ради. Учениця виявила найбільш урожайний гібрид 
огірка, що характеризується рясним раннім плодоношенням.  

Також в поточному році змістовні роботи були підготовлені за напрямком 
тваринництва та птахівництва. Учні намагалися дізнатися про захворювання 
домашніх тварин і навчитися проводити профілактику і лікування. Яскравий 
приклад – роботи Грицай Анни, учениці 9 класу комунального закладу освіти 
“Навчально-виховний комплекс “Межівська загальноосвітня школа І- ІІ 
ступенів-Аграрний ліцей- інтернат” Межівської селищної ради, яка працювала 
за двома темами і досліджувала вирощування молодняку бройлерів за різних 
режимів вигодовування та займалася використанням доз розчину йоду для 
лікування кокцидіозу кролів. Всі свої підсумки дослідів вона відобразила в 
своїх науково- дослідницьких роботах і посіла призове місце. 

Теми науково-дослідницьких робіт юних психологів були пов’язані з 
соціалізацією учнів старшої школи через засвоєння особистісних цінностей та 
соціальних моделей поведінки, також розглядались теми: дослідження 
результативності дистанційної форми навчання, мотивація досягнення успіху, 
міжособистісні стосунки старшокласників, стратегія поведінки в конфлікті. В 
цій секції змістовним науковим рівнем відзначилася робота за темою “Зв'язок 
шкiльноi тревожностi з властивостями темпераменту та самооцiнка 
старшокласникiв-лицеiстiв”, яку виконала Горохова Євгенія, учениця 10 класу 
комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня  багатопрофільна школа  
№ 23”Дніпровської міської ради (науковий керівник Потапова Наталія 
Василівна, практичний психолог соціальної служби Дніпровського 
національного університету ім. Олеся Гончара). 

Учні секції “Флористики та зеленої архітектури” підготували свої перші 
проєкти по озелененню території рідної оселі, благоустрою шкільного подвір’я. 
Для того, щоб невеличка зелена діляночка біля будівлі виконувала всі 
покладені на неї функції, вона повинна бути правильно спланована і оформлена 
з урахуванням всіх пропонованих вимог. Всі ці вимоги щодо озеленення 
втілила в своїй творчій роботі з ландшафтного дизайну “Створення квітника на 
тіньовій ділянці дендрарію Дитячого екологічного центру м. Кам’янського” 
Чеканнікова Ксенія, вихованка комунального закладу “Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської міської ради, під керівництвом керівника гуртка Центру 
Горай Анастасії Анатоліївни. 

Найбільша кількість робіт була подана до секції сучасних біотехнологій, 
яка успішно працює на базі ДВНЗ “Украінський державний хіміко-
технологічний університет” під керівництвом Гармаш Світлани Миколаївни, 
доцента кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності. Майбутні 
біотехнологи в своїх роботах досліджували отримання біогазу із цукрового 
сорго, якість прохолодних напоїв, екологічні методі утилізації побутових 
відходів, а також харчові технології: отримання біокефіру, йогурту. Високий 
рівень підготовки робіт в цій секції продемонстрували учні комунального 
навчального закладу “Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради та 
вихованці КПНЗ “Центр еколого- натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Обухівської селищної ради. 

Сучасна і досить професійна тематика науково-дослідницьких робіт  
учнів була представлена в секції хімії. В своїх роботах вони проводили 
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дослідження процесу очищення стічних вод від барвників методом коагуляції, 
досліджували утилізацію відходів сульфатної кислоти та отримання розчинів 
ортокремнієвої кислоти, вивчали хіміко-екологічні аспекти застосування 
рослинних відходів як енергоресурсу та навіть досліджували склад та якість 
шоколаду і різних марок чаю. 

Найвищу оцінку журі конкурсу отримала робота “Використання ренієвих 
покриттів для створення каталізаторів допалу вихлопних газів двигунів 
внутрішнього згорання”, виконавець Бічай Артем, учень 11 класу КНЗ “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської міської ради (науковий керівник Штеменко 
Олександр Васильович, професор, завідувач кафедри неорганічної хімії ДВНЗ 
“Українського державного хіміко- технологічного університету”). В своїй 
роботі він на практиці показав, що найбільш економічним й простішим 
способом знешкодження шкідливих речовин є каталітичний допал, тобто 
окиснення газів перед викидом їх в навколишнє середовище. 

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

За підсумками заходу 55 випускників стали переможцями і призерами 
Конкурсу.  

Змістовні і креативні роботи підготували та захистили на високому рівні 
вихованці закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: 
комунального закладу “Марганецький міський еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді Марганецької міської ради”, комунального закладу 
“Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради, комунального закладу 
“Нікопольський міський еколого – натуралістичний центр”, комунального 
позашкільного навчального закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Обухівської селищної ради. 

Всі випускники школи отримають свідоцтва про позашкільну освіту 
відповідно до зразка, затвердженого Міністерством освіти і науки України. 
Переможці, призери та учасники конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт будуть 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 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Наказ комунального закладу освіти  

   “Обласний еколого-натуралістичний 

центр дітей та учнівської молоді” 

від  28.05. 2021    №  22/01-04 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

засідання журі по підведенню підсумків обласного (заочного) конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів  

обласної Природничої школи учнівської молоді  

від 28.05.2021 року 

Присутні всі члени журі 

 

Черга денна: 

 

Підведення підсумків обласного (заочного) конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів обласної Природничої школи учнівської 

молоді  (далі - Конкурс). 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Кондратьєву Т.В., методиста комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 

Дніпропетровської обласної ради, яка доповіла про участь здобувачів освіти закладів освіти області в Конкурсі.  

У 2021 році участь в Конкурсі взяли 92 учня закладів освіти міських, сільських та селищних рад області. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Провести оцінювання робіт учасників Конкурсу та визначити переможців за найбільшою кількістю балів відповідно до наступних 

критеріїв: 

• оцінка роботи (актуальність теми дослідження, наявність елементів наукової новизни, обґрунтованість отриманих результатів, 

повнота огляду відомих результатів, близьких до теми роботи, відповідність вимогам оформлення наукових робіт), максимально - 20 балів; 

• оцінка відео/презентації (аргументованість вибору теми і методів дослідження, ступінь самостійності і особистий внесок автора в 

роботу, чіткість і логічність, послідовність і грамотність викладення матеріалу), максимально - 30 балів. 

3. Визначити переможців Конкурсу відповідно до кількості набраних балів: І місце - 47-50 балів; ІІ місце – 43-46 балів;  

ІІІ місце – 39-42 балів;  
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Секція “Екологія” 
 

ПІБ Клас Освітній заклад Назва роботи Керівник Оцінка 

роботи 

Оцінка 

відео/през

ентації 

Всього 

балів 

Місце 

Чередник 

Олексій 

Миколайович 

10 комунальний заклад 

"Горянівський заклад 

загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів" Обухівської 

селищної ради  

Аналіз адвентивної 

флори нижньої частини 

Орільського каналу та 

його околиць 

Барановський Борис 

Олександрович, кандидат 

біологічних наук, с.н.с., 

провідний науковий співробітник 

НДІ біології ДНУ, Хуторна 

Тетяна Сергіївна, вчитель 

біології комунального закладу 

“Горянівський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів” 

Обухівської селищної ради 

18 22 40 ІІІ 

Литвин  

Тетяна 

Сергіївна 

11 комунальний позашкільний 

навчальний заклад “Центр 

еколого- натуралістичної 

творчості учнівської 

молоді” Обухівської 

селищної ради, 

комунальний заклад 

"Горянівський заклад 

загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів" Обухівської 

селищної ради  

Визначення степових 

рослин Придніпров’я за 

допомогою програмного 

забезпечення та 

мобільних додатків 

Ганжа Дмитро Сергійович, 

науковий співробітник 

природного заповідника 

“Дніпровсько-Орільський”, 

Дем’янова Оксана Вікторівна, 

завідуюча організаційно-масовим 

відділом комунального 

позашкільного навчального 

закладу “Центр еколого- 

натуралістичної творчості 

учнівської молоді” Обухівської 

селищної ради   

18 23 41 ІІІ 

Токмаков 

Костянтин 

Павлович 

 

10 комунальний навчальний 

заклад “Хіміко-

екологічний ліцей” 

Дніпровської міської ради 

Дослідження впливу 

шин на екологічний 

стан міста Дніпра та 

утилізація їх методом 

піролізу 

Меркулов Олексій Євгенович, 

доктор технічних наук, заступник 

директора з наукової роботи 

Інституту чорної металургії 

НАНУ 

18 20 38 А 

Бондзюк 

Дмитро 

Вадимович 

 

10 комунальний навчальний 

заклад “Хіміко-

екологічний ліцей” 

Дніпровської міської ради 

Екологічна оцінка та 

оптимізація 

транспортної мережі м. 

Дніпро за допомогою 

моделювання 

транспортних потоків 

Павличенко Артем 

Володимирович, доктор 

технічних наук, професор, 

завідувач кафедри екології та 

технологій захисту 

навколишнього середовища 

20 27 49 1 
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Національного технічного 

університету “Дніпровська 

політехніка” 

Мамотенко  

Валерія 

Сергіївна 

10 комунальний  

позашкільний навчальний 

заклад"Станція юних 

натуралістів" міста 

Павлограда, комунальний 

заклад освіти 

“Павлоградська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 15” 

Павлоградської міської 

ради 

Вивчення екологічного 

стану ріки Вовча за 

допомогою 

біоіндикаторного 

аналізу за 

макрозообентосом 

Мамотенко Юлія Олександрівна, 

заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

комунального позашкільного 

навчального закладу "Станція 

юних натуралістів" міста 

Павлограда 

18 22 40 ІІІ 

Мамотенко  

Вікторія 

Сергіївна 

10 комунальний  

позашкільний навчальний 

заклад"Станція юних 

натуралістів" міста 

Павлограда, комунальний 

заклад освіти 

“Павлоградська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 15” 

Павлоградської міської 

ради  

Виявлення місць 

гніздувань та 

проведення 

спостереження з метою 

вивчення річного циклу 

лелеки білого в 

Дніпропетровській 

області 

Мамотенко Юлія Олександрівна, 

заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

комунального позашкільного 

навчального закладу "Станція 

юних натуралістів" міста 

Павлограда 

17 20 37 А 

Горбенко 

Анастасія 

Денисівна 

9 комунальний  

позашкільний навчальний 

заклад "Станція юних 

натуралістів" міста 

Павлограда, комунальний 

заклад освіти 

“Павлоградська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 15” 

Павлоградської міської 

ради 

Вивчення видового 

складу весняних 

ефемероїдів в умовах 

урбанізованого довкілля 

на території міста 

Павлограда 

Мамотенко Юлія Олександрівна, 

заступник директора з 

навчально-виховної роботи 

комунального позашкільного 

навчального закладу "Станція 

юних натуралістів" міста 

Павлограда 

18 20 38 А 

Терещенко 9 комунальний заклад Дослідження фауни Панченко Світлана Вікторівна, 18 25 43 ІІ 
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Роман 

Ігорович 

"Міський еколого-

натуралістичний центр 

дітей та учнівської молоді 

Марганецької міської ради, 

комунальний заклад 

“Навчально-виховний 

комплекс “Ліцей- 

спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №10” 

Марганецької міської ради 

лускокрилих в зоні 

техногенно-порушених 

ділянок м. Марганець 

Дніпропетровської 

області 

керівник гуртка комунального 

закладу "Міський еколого-

натуралістичний центр дітей та 

учнівської молоді” Марганецької 

міської ради 

Володькин 

Даніїл 

Юрійович 

9 комунальний заклад 

"Міський еколого-

натуралістичний центр 

дітей та учнівської молоді 

Марганецької міської ради, 

комунальний заклад 

“Навчально-виховний 

комплекс “Ліцей- 

спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №10” 

Марганецької міської ради 

Дослідження впливу 

гірничої промисловості 

на навколишнє 

середовище методами 

ліхеноіндикації  

 

Басанська Владлена Дмитрівна, 

керівник гуртка комунального 

закладу "Міський еколого-

натуралістичний центр дітей та 

учнівської молоді” Марганецької 

міської ради 

19 25 44 ІІ 

Волкова 

Валерія  

Олегівна  

11 комунальний заклад 

"Криворізька 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №21"Криворізької 

міської ради 

Перспектива утилізації 

харчових відходів 

Костяк Тетяна Іванівна, вчитель 

біології, Кот Тетяна Юріївна, 

вчитель хімії комунального 

закладу "Криворізька 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №21" Криворізької 

міської ради 

18 19 37 А 

Тубольцев  

Володимир  

Віталійович  

 

10 комунальний навчальний 

заклад “Хіміко-

екологічний ліцей” 

Дніпровської міської ради 

Екологічне 

картографування 

території м. Дніпро із 

використанням ГІС та 

технологій 

дистанційного 

зондування  

Бучавий Юрій Володимирович, 

доцент кафедри екології та 

технологій захисту 

навколишнього середовища 

Національного технічного 

університету “Дніпровська 

політехніка” 

20 29 48 1 
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Козлова 

Глафіра 

Валеріївна 

9 комунальний заклад 

“Дитячий екологічний 

центр” Кам’янської міської 

ради, комунальний заклад  

“Навчально - виховний 

комплекс “Гімназія № 11- 

спеціалізована школа з 

поглибленим вивченням 

іноземних мов І ступеня” 

Кам’янської міської ради  

Оцінка тенденцій змін 

рідкісних та зникаючих 

видів судинних рослин 

Дніпропетровської 

області 

Непошивайленко Наталія 

Олександрівна, кандидат 

технічних наук, доцент, керівник 

гуртка комунального закладу 

“Дитячий екологічний центр” 

Кам’янської міської ради 

19 21 40 ІІІ 

Лаврієнко 

Кирило 

Іванович 

11 комунальний заклад 

“Дитячий екологічний 

центр” Кам’янської міської 

ради, комунальний заклад 

“Середня загальноосвітня 

школа № 44” Кам’янської 

міської ради 

Дослідження зимуючих 

популяцій грака (Corvus 

Frugilegus) в 

антропогенних умовах 

м. Кам’янське 

Гаврилюк Антогіна Іванівна, 

директор комунального закладу 

“Дитячий екологічний центр” 

Кам’янської міської ради 

17 24 41 ІІІ 

Монастирний 

Григорій   

Ярославович 

9 комунальний заклад 

“Дитячий екологічний 

центр” Кам’янської міської 

ради, комунальний заклад  

“Навчально - виховний 

комплекс “Гімназія № 11- 

спеціалізована школа з 

поглибленим вивченням 

іноземних мов І ступеня” 

Кам’янської міської ради 

Оптимізація конструкції 

безпілотних літальних 

апаратів для досліджень 

ландшафту у реальному 

часі 

 

 

Непошивайленко Наталія 

Олександрівна, кандидат 

технічних наук, доцент, керівник 

гуртка комунального закладу 

“Дитячий екологічний центр” 

Кам’янської міської ради 

18 18 36 А 

Мартинко 

Дар’я  

Максимівна 

9 комунальний заклад 

“Дитячий екологічний 

центр” Кам’янської міської 

ради, комунальний заклад 

“Середня загальноосвітня 

школа № 18” Кам’янської 

міської ради  

Дослідження 

рекреаційного 

потенціалу балки 

Самишина (м. 

Кам'янське) 

 

 

Горай Анастасія Анатоліївна, 

керівник гуртка комунального 

закладу “Дитячий екологічний 

центр” Кам’янської міської ради 

18 20 38 А 

Сукрут 

Дмитро 

Денисович 

9 комунальний заклад 

“Дитячий екологічний 

центр” Кам’янської міської 

Дослідження ландшафту 

в реальному часі з 

використанням 

Непошивайленко Наталія 

Олександрівна, кандидат 

технічних наук, доцент, керівник 

18 25 43 ІІ 
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ради, комунальний заклад  

“Навчально-виховний 

комплекс“Гімназія № 11- 

спеціалізована школа з 

поглибленим вивченням 

іноземних мов І ступеня” 

Кам’янської міської ради  

інформаційних 

технологій  

 

 

гуртка комунального закладу 

“Дитячий екологічний центр” 

Кам’янської міської ради 

 

Секція “ Аграрні науки” 
 

Карпусенко 

Анна 

Вадимівна 

11 комунальний позашкільний 

навчальний заклад “Центр 

еколого натуралістичної 

твор-чості учнівської 

молоді” Обухівської 

селищної ради, 

комунальний заклад 

"Обухівський заклад 

загльної середньої освіти 

№1 І-ІІІ ступенів 

Обухівської селищної ради  

Порівняльна оцінка 

врожайності гібридів 

огірка в приватних 

умовах 

Шевченко Сергій Михайлович, 

доцент Дніпровського 

державного аграрно-

економічного університету, 

Синичич Людмила Іванівна, 

методист КПНЗ “Центр еколого- 

натуралістичної творчості 

учнівської молоді” Обухівської 

селищної ради 

15 22 37 ІІІ 

Руденко 

Даріна 

Іванівна 

11 комунальний заклад 

"Горянівський заклад 

загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів" Обухівської 

селищної ради  

Виробниче 

сортовипробування 

сортів ріпаку озимого в 

умовах ТОВ "Деметра" 

Обухівської селищної 

ради 

Хуторна Тетяна Сергіївна, 

вчитетель біології комунального 

закладу "Горянівський заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів" Обухівської селищної 

ради 

13 21 34 А 

Полякова 

Ірина 

Вікторівна 

11 комунальний заклад 

“Олександрівський ліцей” 

Слобожанської селищної 

ради 

Економічна 

ефективність 

вирощування нових 

сортів пшениці озимої у 

виробничих умовах 

Шеремет Тетяна Михайлівна, 

вчитель хімії комунального  

закладу “Олександрівський 

ліцей” Слобожанської селищної 

ради 

15 20 35 А 

Качина 

Анна 
Олександрівна 

10 комунальний заклад 

“Олександрівський ліцей” 

Слобожанської селищної 

ради 

Напрями підвищення 

конкурентоздатності 

аграрного підприємства 

Марениченко Валерій  

Валентинович, доцент 

Дніпровського державного  

аграрно-економічного 

університету 

16 19 35 А 

Заворозка 11 комунальний навчальний Моніторинг нових Тишкевич Володимир 15 22 37 ІІІ 
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Вадим 

Сергійович 

заклад “Центр 

позашкільної освіти” 

Вербківської сільської 

ради, комунальний заклад 

“Кочерезький навчально- 

виховний комплекс 

“Кочерезька 

загальноосвітня школа І- 

ІІІ ступенів-дитячий садок”  

сортів суниці садової в 

умовах степової зони 

України 

Терентійович, керівник гуртка 

комунального навчального 

закладу “Центр позашкільної 

освіти” Вербківської сільської 

ради 

Куделя 

Віктор 

Вікторович 

11 комунальний навчальний 

заклад “Центр 

позашкільної освіти” 

Вербківської сільської 

ради, комунальний заклад 

“Кочерезький навчально- 

виховний комплекс 

“Кочерезька 

загальноосвітня школа І- 

ІІІ ступенів- дитячий 

садок”  

Вивчення ефективності 

способу весняного 

окулірування на вихід та 

якість садивного 

матеріалу яблуні 

Тишкевич Володимир 

Терентійович, керівник гуртка 

комунального навчального 

закладу “Центр позашкільної 

освіти” Вербківської сільської 

ради 

14 21 35 А 

Таранченко 

Андрій 

Валерійович 

11 комунальний заклад освіти 

“Володимирівська 

загальноосвітня школа І – 

ІІІ ступенів” Межівської 

селищної ради 

Порівняльна оцінка 

сучасних сортів сої за 

вирощування в умовах 

північно-степової 

підзони України 

 

Янченко Тетяна Володимирівна, 

вчитель біології комунального 

закладу освіти “Володимирівська 

загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів” Межівської селищної 

ради 

18 25 43 ІІ 

Філіппова 

Анастасія  

Юріївна 

11 комунальний заклад  освіти 

“Володимирівська 

загальноосвітня школа І – 

ІІІ ступенів” Межівської 

селищної ради 

Особливості 

формування 

продуктивності сафлору 

красильного залежно від 

способів сівби 

 

Янченко Тетяна Володимирівна, 

вчитель біології комунального 

закладу освіти “Володимирівська 

загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів” Межівської селищної 

ради 

20 28 48 І 

 

Секція“ Ветеринарія і зоотехнія” 
 

Юдіна 

Тетяна 
В’ячеславівна 

9 комунальний 

позашкільний навчальний 

заклад “Центр еколого 

Оцінка рівня незаразної 

захворюваності та 

визначення найбільш 

Антоненко Петро Павлович, 

професор Дніпровського 

державного аграрно-

15 25 40 ІІІ 
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натуралістичної творчості 

учнівської молоді” 

Обухівської селищної 

ради, комунальний заклад 

"Обухівський заклад 

загальної середньої освіти 

№1 І-ІІІ ступенів" 

Обухівської селищної 

ради  

небезпечних незаразних 

захворювань котів 

економічного університету, 

Синичич Людмила Іванівна, 

методист КПНЗ “Центр 

еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді” 

Обухівської селищної ради 

Чумак 

Георгій 

Олегович 

10 комунальний 

позашкільний навчальний 

заклад “Центр еколого 

натуралістичної творчості 

учнівської молоді” 

Обухівської селищної 

ради, комунальний заклад 

"Олександрівський заклад 

загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів" 

Слобожанської селищної 

ради Дніпровського 

району 

Вивчення ефективності 

застосування різних 

препаратів при шлунково-

кишкових захворюваннях у 

собак в умовах 

ветеринарної клініки м. 

Дніпро 

Антоненко Петро Павлович, 

професор Дніпровського 

державного аграрно-

економічного університету, 

Синичич Людмила Іванівна, 

методист КПНЗ “Центр 

еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді” 

Обухівської селищної ради 

18 28 46 І 

Грицай 

Анна 
Олександрівна 

9 комунальний заклад 

освіти "Навчально-

виховний комплекс 

"Межівська 

загальноосвітня школа І-

ІІ ступенів-АЛІ" 

Межівської селищної 

ради" 

Вирощування молодняку 

бройлерів за різних 

режимів вигодовування 

Грицай Любов Василівна, 

вчитель біології комунального 

закладу освіти "Навчально-

виховний комплекс "Межівська 

загальноосвітня школа І-ІІ ст- 

АЛІ" Межівської селищної ради 

16 20 36 - 

Калиста 

Ангеліна 
Олександрівна 

10 комунальний 

позашкільний навчальний 

заклад “Центр еколого 

натуралістичної твор-

чості учнівської молоді” 

Обухівської селищної 

ради, комунальний заклад 

Визначення особливостей 

розвитку різних поєднань 

молодняку свиней 

Антоненко Петро Павлович, 

професор Дніпровського 

державного аграрно-

економічного університету, 

Синичич Людмила Іванівна, 

методист КПНЗ “Центр 

еколого-натуралістичної 

16 26 42 ІІІ 
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"Обухівський заклад 

загальної середньої освіти 

№1 І-ІІІ ступенів" 

Обухівської селищної 

ради  

творчості учнівської молоді” 

Обухівської селищної ради 

Цаплюк  

Тетяна 
Олександрівна 

10 комунальний навчальний 

заклад “Хіміко-

екологічний ліцей” 

Дніпровської міської ради 

Якість та безпечність 

м'ясних консервів за 

мікробіологічними 

показниками 

Білан Марина Володимирівна, 

доцент Дніпровського 

державного  аграрно-

економічного університету, 

Лєщова Марина Олексіївна, 

завідувачка кафедри ДДАЕУ 

18 26 44 ІІ 

Павлова 

Владислава 

Дмитрівна 

10 комунальний навчальний 

заклад “Хіміко-

екологічний ліцей” 

Дніпровської міської ради 

Антибіотикорезистентність 

сальмонел тварин у 

Дніпропетровській області 

за 2015-2020 рр. 

Глебенюк Володимир 

Володимирович, доцент 

Дніпровського державного  

аграрно-економічного 

університету 

16 20 36 А 

Стрюк 

Анастасія 

Ігорівна 

10 комунальний навчальний 

заклад “Хіміко-

екологічний ліцей” 

Дніпровської міської ради 

Ветеринарно-санітарна 

експертиза вершкового 

масла 

Білан Марина Володимирівна, 

доцент Дніпровського 

державного аграрно-

економічного університету 

18 26 44 ІІ 

Грицай 

Анна 
Олександрівна 

9 комунальний заклад 

освіти "Навчально-

виховний комплекс 

"Межівська ЗШ І-ІІ 

ступенів-АЛІ" 

Межівської селищної 

ради" 

Використання доз розчину 

йоду для профілактики та 

лікування кокцидіозу 

кролів 

Грицай Любов Василівна, 

вчитель біології КЗО "НВК 

"Межівська ЗШ І-ІІ ступенів-

АЛІ" Межівської селищної 

ради" 

17 27 44 ІІ 

 

Секція“ Сучасні біотехнологї”  
 

Бутенко   

Емілія  

Валеріївна  

11 комунальний навчальний 

заклад "Хіміко-

екологічний ліцей" 

Дніпровської міської ради 

Визначення основних 

властивостей сучасних 

йогуртів та встановлення їх 

відповідності 

держстандартам 

Гармаш Світлана Миколаївна, 

доцент кафедри охорони праці 

та БЖД ДВНЗ "Український 

державний хіміко-

технологічний університет", 

кандидат сільськогоспо-

дарських наук 

18 22 40 ІІІ 

Ванюшкіна  9 комунальний заклад Оцінка якості молока Непошивайленко Наталія 16 21 37 А 
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Уляна  

Валеріївна  

“Дитячий екологічний 

центр” Кам’янської 

міської ради, 

комунальний заклад 

“Середня загальноосвітня 

школа №4 ім. А. 

Макаренка ” 

Кам’янської міської ради 

вітчизняного виробництва  Олександрівна, кандидат 

технічних наук, доцент, 

керівник гуртка комунального 

закладу “Дитячий екологічний 

центр” Кам’янської міської 

ради 

Головченко 

Вікторія 

Олегівна 

10 комунальний заклад 

"Міський еколого-

натуралістичний центр 

дітей та учнівської молоді 

Марганецької міської 

ради, комунальний заклад 

“Марганецька гімназія” 

Марганецької міської 

ради 

Біоконверсія відходів 

переробної промисловості 

із жому цукрових буряків 

Зубкова Валентина Григорівна, 

керівник гуртка комунального 

закладу "Міський еколого-

натуралістичний центр дітей та 

учнівської молоді” 

Марганецької міської ради  

19 23 42 ІІІ 

Зарва 
Крістіна 

Олегівна 

11 комунальний заклад 

"Степовий навчально-

виховний комплекс" 

Миколаївської селищної 

ради, комунальний 

позашкільний навчальний 

заклад “Центр еколого 

натуралістичної творчості 

учнівської молоді” 

Обухівської селищної 

ради 

Дослідження 

органолептичних та 

фізико-хімічних 

властивостей 

кисломолочних сирів 

Гармаш Світлана Миколаївна, 

доцент кафедри охорони праці 

та БЖД ДВНЗ "Український 

державний хіміко-

технологічний університет", 

кандидат 

сільськогосподарських наук,  

Синичич Людмила Іванівна, 

методист КПНЗ "Центр 

еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді" 

Обухівської селищної ради  

17 21 38 А 

Зеленський 

Денис 

Романович 

 

 

 

 

 

10 комунальний заклад 

“Дитячий екологічний 

центр” Кам’янської 

міської ради, 

комунальний заклад 

“НВК “Гімназія №11” - 

спеціалізована школа з 

поглибленим вивченням 

Удосконалення рецептури 

приготування розсільного 

сиру типу “бринза” з 

підвищеним титром 

молочнокислих бактерій  

 

Непошивайленко Наталія 

Олександрівна, кандидат 

технічних наук, доцент, 

керівник гуртка комунального 

закладу “Дитячий екологічний 

центр” Кам’янської міської 

ради 

18 23 41 ІІІ 



11 

Продовження витягу з протоколу 

іноземних мов І ступеня” 

Кам’янської міської ради 

Кириленко 

Артур 

Романович 

11 комунальний 

позашкільний навчальний 

заклад “Центр еколого 

натуралістичної твор-

чості учнівської молоді” 

Обухівської селищної 

ради, комунальний заклад 

"Балівський заклад 

загальної середньої освіти 

І_ІІІ ступенів 

"Слобожанської селищної 

ради 

Дослідження основних 

показників якості 

гречаного меду 

Гармаш Світлана Миколаївна, 

доцент кафедри охорони праці 

та БЖД ДВНЗ "Український 

державний хіміко-

технологічний університет", 

кандидат 

сільськогосподарських наук, 

Синичич Людмила Іванівна, 

методист КПНЗ "Центр 

еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді" 

Обухівської селищної ради  

16 22 38 А 

Комарь 

Марія 
Олександрівна 

11 комунальний заклад 

“Дитячий екологічний 

центр” Кам’янської 

міської ради, 

комунальний заклад 

“Середня загальноосвітня 

школа №4 ім. А.С. 

Макаренка” Кам’янської 

міської ради                            

Дослідження комплексної 

технології очищення 

стічних вод  

Непошивайленко Наталія 

Олександрівна, кандидат 

технічних наук, доцент, 

керівник гуртка комунального 

закладу “Дитячий екологічний 

центр” Кам’янської міської 

ради, Корнієнко Ірина 

Михайлівна, кандидат 

технічних наук, доцент кафедри 

біотехнології Національного 

авіаційного університету, 

Антонова, Анжеліка 

Михайловна, вчитель біології 

комунального закладу “Середня 

загальноосвітня школа №4 ім. 

А.С. Макаренка” Кам’янської 

міської ради                                       

17 24 41 ІІІ 

Кошляк  

Арсеній  

Сергійович  

 

 

 

11 комунальний навчальний 

заклад “Хіміко-

екологічний ліцей" 

Дніпровської міської ради 

 

Застосування закваски 

GOOD FOOD для 

отримання кисломолочних 

продуктів 

Гармаш Світлана Миколаївна, 

доцент кафедри охорони праці 

та БЖД ДВНЗ "Український 

державний хіміко-

технологічний університет", 

кандидат 

19 26 45 ІІ 
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 сільськогосподарських наук 

Литвин  

Тетяна 

Сергіївна 

11 комунальний 

позашкільний навчальний 

заклад "Центр еколого-

натуралістичної творчості 

учнівської молоді" 

Обухівської селищної 

ради, комунальний заклад 

"Горянівський заклад 

загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів" 

Обухівської селищної 

ради 

Дослідження рослинних 

відходів у якості сорбентів 

для очищення поверхневих 

вод 

Гармаш Світлана Миколаївна, 

доцент кафедри охорони праці 

та БЖД ДВНЗ "Український 

державний хіміко-

технологічний університет", 

кандидат 

сільськогосподарських наук, 

Синичич Людмила Іванівна, 

методист КПНЗ "Центр 

еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді" 

Обухівської селищної ради  

20 25 45 ІІ 

Назаренко 

Сергій 
Олександрович 

11 комунальний 

позашкільний навчальний 

заклад "Центр еколого-

натуралістичної творчості 

учнівської молоді" 

Обухівської селищної 

ради, комунальний заклад 

"Горянівський заклад 

загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів" 

Обухівської селищної 

ради 

Отримання біойогурту з 

закваски VIVO та 

дослідження його 

властивостей 

Гармаш Світлана Миколаївна, 

доцент кафедри охорони праці 

та БЖД ДВНЗ "Український 

державний хіміко-

технологічний університет", 

кандидат 

сільськогосподарських наук, 

Синичич Людмила Іванівна, 

методист КПНЗ "Центр 

еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді" 

Обухівської селищної ради  

17 20 37 А 

Олійник 

Михайло 
Олександрович 

11 комунальний навчальний 

заклад "Хіміко-

екологічний ліцей" 

Дніпровської міської ради 

Використання методів 

колориметрії та 

біоіндикації для 

визначення якості питної 

води 

Гармаш Світлана Миколаївна, 

доцент кафедри охорони праці 

та БЖД ДВНЗ "Український 

державний хіміко-

технологічний університет",  

кандидат 

сільськогосподарських наук 

18 20 38 А 

Перепьолкіна 

Юлія 

Сергіївна 

10 комунальний заклад 

"Міський еколого-

натуралістичний центр 

дітей та учнівської молоді 

Марганецької міської 

Отримання екологічно -

безпечного стимулятору 

росту рослин та 

дослідження його 

ефективності 

Зубкова Валентина Григорівна, 

керівник гуртка комунального 

закладу "Міський еколого-

натуралістичний центр дітей та 

учнівської молоді” 

17 21 38 А 
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ради, комунальний заклад 

“Марганецька 

гуманітарна гімназія ім.. 

Т.Г.Шевченка” 

Марганецької міської 

ради  

Марганецької міської ради" 

Плющакова  

Аліна  

Віталіївна  

11 комунальний навчальний 

заклад "Хіміко-

екологічний ліцей" 

Дніпровської міської ради 

Дослідження ефективності 

біохімічного очищення  

стічних вод від органічних 

речовин 

Гармаш Світлана Миколаївна, 

доцент кафедри охорони праці 

та БЖД ДВНЗ "Український 

державний хіміко-

технологічний університет", 

кандидат 

сільськогосподарських наук 

19 25 44 ІІ 

Семон 

Ангеліна 

Олегівна 

11 комунальний 

позашкільний навчальний 

заклад “Центр еколого 

натуралістичної творчості 

учнівської молоді” 

Обухівської селищної 

ради, комунальний заклад 

"Степовий навчально-

виховний комплекс" 

Миколаївської селищної 

ради 

Отримання вина з 

винограду "Аркадія" та 

дослідження його якісних 

показників 

Гармаш Світлана Миколаївна, 

доцент кафедри охорони праці 

та БЖД  ДВНЗ "Український 

державний хіміко-

технологічний університет", 

кандидат 

сільськогосподарських наук, 

Синичич Людмила Іванівна, 

методист КПНЗ "Центр 

еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді" 

Обухівської селищної ради   

18 22 40 ІІІ 

Струс 

Мирослава 
Володимирівна 

11 комунальний навчальний 

заклад "Хіміко-

екологічний ліцей" 

Дніпровської міської ради 

Дослідження ефективності 

рослинних відходів для 

сорбційної очистки стічних 

вод від важких металів 

Гармаш Світлана Миколаївна, 

доцент кафедри охорони праці 

та БЖД ДВНЗ "Український 

державний хіміко-

технологічний університет", 

кандидат 

сільськогосподарських наук, 

Ситник Тетяна Володимирівна, 

вчитель хімії вищої категорії, 

вчитель-методист, директор 

КНЗ "Хіміко-екологічний 

ліцей" Дніпровської міської 

20 30 50 І 
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ради 

Сурова 

Діана 

Олексіївна 

9 комунальний навчальний 

заклад "Хіміко-

екологічний ліцей" 

Дніпровської міської ради 

Дослідження якості 

сучасних видів квасів 

Гармаш Світлана Миколаївна, 

доцент кафедри охорони праці 

та БЖД ДВНЗ "Український 

державний хіміко-

технологічний університет", 

кандидат 

сільськогосподарських наук 

19 19 38 А 

Товстик 

Анастасія 

Сергіївна 

11 комунальний 

позашкільний навчальний 

заклад “Центр еколого 

натуралістичної творчості 

учнівської молоді”, 

комунальний заклад 

“”Підгородненсьий 

заклад загальної 

середньої освіти №2 І-ІІІ 

ступенів” 

Підгородненської 

селищної ради 

 

Біодеградабельні полімери 

у промисловості та побуті 

Ситар Володимир Іванович, 

кандидат технічних наук, проф. 

каф. інноваційної інженерії 

ДВНЗ “УДХТУ”, Кабат Олег 

Станіславович, кандидат 

технічних наук, доцент кафедри 

інноваційної інженерії ДВНЗ 

“УДХТУ”, Синичич Людмила 

Іванівна, методист КПНЗ 

"Центр еколого-

натуралістичної творчості 

учнівської молоді" Обухівської 

селищної ради  

18 26 44 ІІ 

Черепков 

Олександр 

Валерійович 

11 комунальний навчальний 

заклад "Хіміко-

екологічний ліцей"   

Дніпровської міської ради 

Дослідження ефективності 

біоутилізації пластикових 

відходів 

Гармаш Світлана Миколаївна, 

доцент кафедри охорони праці 

та БЖД ДВНЗ "Український 

державний хіміко-

технологічний університет", 

кандидат 

сільськогосподарських наук, 

Ситник Тетяна Володимирівна, 

вчитель хімії вищої категорії, 

вчитель-методист, директор 

КНЗ "Хіміко-екологічний 

ліцей" Дніпровської міської 

ради 

19 30 49 І 

Шевчук 

Єлизавета 

Олегівна 

10 комунальний заклад 

"Міський еколого-

натуралістичний центр 

Визначення 

органолептичних та 

фізико-хімічних 

Зубкова Валентина Григорівна, 

керівник гуртка комунального 

закладу "Міський еколого-

17 20 37 А 
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дітей та учнівської молоді 

Марганецької міської 

ради, комунальний заклад 

“Марганецька 

гуманітарна гімназія ім. 

Т.Г.Шевченка” 

Марганецької міської 

ради 

властивостей напою 

чайного гриба в процесі 

його культивування 

натуралістичний центр дітей та 

учнівської молоді Марганецької 

міської ради  

Шніпко 

Марія 

Володимирів

на 

11 комунальний 

позашкільний навчальний 

заклад “Центр еколого- 

натуралістичної творчості 

учнівської молоді” 

Обухівської селищної 

ради, комунальний заклад 

"Горьківський заклад 

загальної середньої 

освіти" Миколаївської 

селищної ради 

Дослідження сучасних 

видів біокефіру 

Гармаш Світлана Миколаївна, 

доцент кафедри охорони праці 

та БЖД ДВНЗ "Український 

державний хіміко-

технологічний університет", 

кандидат 

сільськогосподарських наук, 

Синичич Людмила Іванівна, 

методист КПНЗ "Центр 

еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді" 

Обухівської селищної ради  

18 20 38 А 

Яківець 

Ксенія 

Олександрів-

на 

10 комунальний заклад 

"Слобожанський НВК №1 

"Загальноосвітня 

багатопрофільна школа 

II-III ступенів -Центр 

позашкільної освіти” 

Слобожанської селищної 

ради 

Дослідження біохімічного 

споживання кисню у воді 

річки Дніпро 

Міщенко Вікторія Ігорівна, 

вчитель медико-санітарної 

підготовки комунального 

закладу "Слобожанський НВК 

№1 "Загальноосвітня 

багатопрофільна школа II-III 

ступенів - Центр позашкільної 

освіти” Слобожанської 

селищної ради 

19 22 41 ІІІ 

 

Секція “Біологія” 
 

Велика 

Ірина 
Олександрівна 

  

10 комунальний заклад 

"Міський еколого-

натуралістичний центр 

дітей та учнівської молоді 

Марганецької міської 

ради, Марганецька  

Стан зорового аналізатору 

в учнів 

Хоменко Олена Миколаївна, 

доцент кафедри біохімії та 

фізіології Дніпровського 

національного університету ім. 

О.Гончара, Панченко Світлана 

Вікторівна, керівник гуртка 

16 30 46 ІІ 
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спеціалізована загально-

освітня школа І-ІІІ 

ступенів № 9 з 

поглибленим вивченням 

окремих предметів 

Марганецької міської 

ради 

комунального закладу "Міський 

еколого-натуралістичний центр 

дітей та учнівської молоді 

Марганецької міської ради 

Моторіна 

Дар`я 
Константинівна 

8 комунальний заклад 

“Нікопольський міський 

еколого- натуралістичний 

центр”, комунальний 

заклад "Нікопольська 

спеціалізована 

природничо-математична 

школа № 26”  

Розведення удава 

звичайного (Boaconstrictor) 

в еколого-

натуралістичному центрі 

Берізка Володимир Павлович, 

керівник гуртка комунального 

закладу “Нікопольський 

міський еколого- 

натуралістичний центр” 

15 25 40 ІІІ 

Чумакова 

Єлизавета  

Сергіївна 

8 комунальний заклад 

“Нікопольський міський 

еколого- натуралістичний 

центр”, комунальний 

заклад "Нікопольська 

спеціалізована 

природничо-математична 

школа № 26” 

Дослідження динаміки 

поширення СНІДУ та ВІЛ 

інфекції в Нікополі за 

період 1987-2020 рр. 

Берізка Володимир Павлович, 

керівник гуртка комунального 

закладу “Нікопольський 

міський еколого- 

натуралістичний центр” 

10 25 35 А 

Лукіна  

Агнеса 

Дмитріївна 

8 комунальний заклад 

“Нікопольський міський 

еколого- натуралістичний 

центр”, комунальний 

заклад "Нікопольська 

спеціалізована 

природничо-математична 

школа № 26” 

Дослідження динаміки 

серцево-судинних хвороб у 

школярів міста Нікополь, 

заходи їх попередження 

Берізка Володимир Павлович, 

керівник гуртка комунального 

закладу “Нікопольський 

міський еколого- 

натуралістичний центр” 

12 25 37 А 

Мирна 

Валерія 

Олегівна 

8 комунальний заклад 

“Нікопольський міський 

еколого- натуралістичний 

центр”, комунальний 

заклад "Нікопольська 

спеціалізована 

Дослідження за 

фотографіями предків 

спадковості учнів для 

попередження їх хвороб 

Берізка Володимир Павлович, 

керівник гуртка комунального 

закладу “Нікопольський 

міський еколого- 

натуралістичний центр” 

12 25 37 А 
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природничо-математична 

школа № 26” 

Самойленко-

Кривоніс 

Роман 

Андрійович 

9 комунальний заклад 

“Нікопольський міський 

еколого-натуралістичний 

центр”, комунальний 

заклад "Нікопольська 

середня загальноосвітня 

школа № 20” 

Створення штучних 

біологічних мембран та їх 

дослідження  

Берізка Володимир Павлович, 

керівник гуртка комунального 

закладу “Нікопольський 

міський еколого- 

натуралістичний центр” 

17 27 44 ІІ 

Біленький  

Еміль 

Геннадійович 

11 комунальний навчальний 

заклад “Хіміко-

екологічний ліцей” 

Дніпровської міської ради 

Наслідки 

експериментального 

андрогенодефіциту у щурів 

- самців та його вплив на 

біоелектричну активність   

литкового м'язу  

Родинський Олександр 

Георгійович, завідувач кафедри 

фізіології, професор 

Дніпровської медичної академії 

20 29 49 І 

Ткачова 

Анастасія 

Анатоліївна 

10 Філія комунального 

закладу освіти “Обласний 

еколого-натуралістичний 

центр дітей та учнівської 

молоді” “Шафран”, 

опорний комунальний 

заклад “Могилівська 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів ім. І.М. 

Шишканя” Могилівської 

сільської ради 

Дослідження надземної 

частини кульбаби 

лікарської 

Ніколаєнкова Ольга Віталіївна, 

керівник гуртка філії “Шафран” 

комунального закладу освіти 

“Обласний еколого- 

натуралістичний центр дітей та 

учнівської молоді” ДОР 

10 - 10 - 

Треніна 

Дар’я  

Сергіївна 

11 комунальний заклад 

“Дитячий екологічний 

центр” Кам’янської 

міської ради, 

комунальний заклад 

“Середня загальноосвітня   

школа № 20” Кам’янської 

міської ради 

 

  

Вплив стимуляторів росту 

“Гумат-супер” та “Епін” на 

процес проростання 

насіння крес- салату 

Заводськова Любов Іванівна, 

керівник гуртка комунального 

закладу “Дитячий екологічний 

центр” Кам’янської міської 

ради 

14 28 42 ІІІ 

Секція “Психологія і соціологія” 
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Горохова 

Євгенія 

Анатолiївна 

10 комунальний заклад 

освіти “Середня 

загальноосвітня  

багатопрофільна школа 

№ 23” Дніпровської 

міської ради 

Зв'язок шкiльноi 

тривожностi з 

властивостями 

темпераменту та 

самооцiнка 

старшокласникiв-лицеїстiв 

Потапова Наталія Василівна, 

практичний психолог 

соціальної служби 

Дніпровського національного 

університету ім..О. Гончара 

20 29 49 І 

Глущенко 

Катерина 
Олександрівна 

11 комунальний заклад 

освіти “Гімназія № 3” 

Дніпровської міської ради 

Особистicнi особливостi 

представникiв субкультури 

анiме         

 

Хамініч Олена Миколаївна, 

керівник гуртка комунального  

закладу освіти “Обласний 

еколого- натуралістичний центр 

дітей та учнівської молоді” 

Дніпропетровської обласної 

ради 

17 25 42 ІІІ 

Підгорна 

Вікторія 

Олексіївна 

10 комунальний 

позашкільний навчальний 

заклад "Станція юних 

натуралістів" міста 

Павлограда, комунальний 

заклад освіти 

“Павлоградська 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 8” 

Павлоградської міської 

ради,     

"Самореалізація через 

самооцінку підлітків" 

Ємельченко Світлана 

Вікторівна, керівник гуртка 

комунального позашкільного 

навчального закладу "Станція 

юних натуралістів" міста 

Павлограда 

18 28 46 ІІ 

Чорнуха  

Єва 

Геннадіївна 

9 комунальний заклад 

“Партизанський ліцей” 

Слобожанської селищної 

ради 

Особливості творчого 

потенціалу підлітків-

спортсменів 

Сидоренко Ольга Миколаївна, 

вчитель біології, спеціаліст 

вищої категорії комунального 

закладу “Партизанський ліцей” 

Слобожанської селищної ради 

15 23 38 А 

Попов 

Руслан 
Олександрович 

9 комунальний заклад  

"Слобожанський 

Навчально-виховний 

комплекс №1 

"Загальноосвітня 

багатопрофільна школа 

II-III ступенів-Центр 

позашкільної освіти 

Дослідження 

сформованості і 

особливостей кліпового 

мислення у сучасних 

підлітків 

Половець Валентина Іллівна, 

вчитель географії та економіки 

КЗ "Слобожанський НВК №1 

"Загальноосвітня 

багатопрофільна школа II-III 

ступенів-Центр позашкільної 

освіти Слобожанської селищної 

ради" 

18 28 46 ІІ 
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Слобожанської селищної 

ради" 

Портянко 

Олександра 

Андріївна 

11 комунальний заклад  

"Слобожанський 

Навчально-виховний 

комплекс №1 

"Загальноосвітня 

багатопрофільна школа 

II-III ступенів-Центр 

позашкільної освіти 

Слобожанської селищної 

ради" 

Як спрацювали гендерні 

квоти (дослідження 

результатів місцевих 

виборів) 

Гуденко Світлана Марківна, 

вчитель-методист, керівник 

гуртка “Школа журналістів” КЗ 

"Слобожанський НВК №1 

"Загальноосвітня 

багатопрофільна школа II-III 

ступенів-Центр позашкільної 

освіти Слобожанської селищної 

ради" 

15 22 37 А 

Баранник 

Ольга 

Віталіївна 

10 комунальний заклад  

"Слобожанський 

Навчально-виховний 

комплекс №1 

"Загальноосвітня 

багатопрофільна школа 

II-III ступенів-Центр 

позашкільної освіти 

Слобожанської селищної 

ради" 

Дослідження 

результативності 

дистанційної форми 

навчання на засвоєння 

навчального матеріалу 

здобувачами освіти 

Оліфер Катерина 

Володимирівна, вчитель 

біології КЗ "Слобожанський 

НВК №1 "Загальноосвітня 

багатопрофільна школа II-III 

ступенів-Центр позашкільної 

освіти Слобожанської селищної 

ради" 

19 29 48 І 

Підгородній 

Дмитро 

Андрійович 

11 комунальний заклад  

"Слобожанський 

Навчально-виховний 

комплекс №1 

"Загальноосвітня 

багатопрофільна школа 

II-III ступенів-Центр 

позашкільної освіти 

Слобожанської селищної 

ради" 

Археологічні пам'ятки 

Дніпропетровщини: 

перспективи для 

археологічного туризму в 

Дніпропетровській області 

Сотула Олена Іванівна, вчитель 

історії КЗ "Слобожанський 

НВК №1 "Загальноосвітня 

багатопрофільна школа II-III 

ступенів-Центр позашкільної 

освіти Слобожанської селищної 

ради" 

15 23 38 А 

Тарасова 

Рената 

Русланівна 

11 комунальний заклад  

"Слобожанський 

Навчально-виховний 

комплекс №1 

"Загальноосвітня 

Художник, який став 

чарівником світу 

Сотула Олена Іванівна, вчитель 

історії КЗ "Слобожанський 

НВК №1 "Загальноосвітня 

багатопрофільна школа II-III 

ступенів-Центр позашкільної 

15 22 37 А 
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багатопрофільна школа 

II-III ступенів-Центр 

позашкільної освіти 

Слобожанської селищної 

ради" 

освіти Слобожанської селищної 

ради" 

Мартиненко 

Діана 

Денисівна 

10 комунальний заклад  

"Слобожанський 

Навчально-виховний 

комплекс №1 

"Загальноосвітня 

багатопрофільна школа 

II-III ступенів-Центр 

позашкільної освіти 

Слобожанської селищної 

ради" 

Мотивація досягнення 

успіху та індивідуальний 

стиль міжособистісних 

стосунків старшокласників 

Хамініч Олена Миколаївна, 

керівник гуртка комунального  

закладу освіти “Обласний 

еколого- натуралістичний центр 

дітей та учнівської молоді” 

Дніпропетровської обласної 

ради 

18 27 45 ІІ 

Форостенко  

Карина 

Вікторівна 

10 комунальний заклад  

"Слобожанський 

Навчально-виховний 

комплекс №1 

"Загальноосвітня 

багатопрофільна школа 

II-III ступенів-Центр 

позашкільної освіти 

Слобожанської селищної 

ради" 

Стратегія поведінки в 

конфлікті підлітків в 

залежності від рівня їх 

самооцінки 

Хамініч Олена Миколаївна, 

керівник гуртка комунального  

закладу освіти “Обласний 

еколого- натуралістичний центр 

дітей та учнівської молоді” 

Дніпропетровської обласної 

ради 

18 24 42 ІІІ 

Войтович  

Аліна  
Олександрівна 

10 комунальний заклад  

"Слобожанський 

Навчально-виховний 

комплекс №1 

"Загальноосвітня 

багатопрофільна школа 

II-III ступенів-Центр 

позашкільної освіти 

Слобожанської селищної 

ради" 

 

Особливості соціально-

психологічної адаптації 

осіб з різними рівнями 

самооцінки 

Хамініч Олена Миколаївна, 

керівник гуртка комунального  

закладу освіти “Обласний 

еколого- натуралістичний центр 

дітей та учнівської молоді” 

Дніпропетровської обласної 

ради 

18 23 41 ІІІ 

Секція “Флористика та зелена архітектура” 
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Грибенкіна 

Ілона 

Валентинівна 

9 комунальний заклад   

“Партизанський ліцей” 

Слобожанської селищної 

ради 

Вплив стимуляторів на 

укорінення та ріст живців 

кімнатних рослин 

Сидоренко Ольга Миколаївна, 

вчитель біології, спеціаліст 

вищої категорії комунального 

закладу “Партизанський ліцей” 

Слобожанської селищної ради 

18 21 39 ІІІ 

Гейко  

Дар’я 

Ігорівна 

9 комунальний заклад 

“Нікопольський міський 

еколого-натуралістичний 

центр”, комунальний 

заклад "Нікопольська 

середня загальноосвітня 

школа № 10” 

Нікопольської міської 

ради  

Створення ландшафтних 

композицій на ділянці 

комунального закладу 

“Нікопольський міський 

еколого-натуралістичний 

центр” 

Кокнаєв Сергій Олексійович, 

керівник гуртка комунального 

закладу “Нікопольський 

міський еколого- 

натуралістичний центр” 

Нікопольської міської ради 

20 15 35 А 

Чеканнікова 

Ксенія 

Євгеніївна 

6 комунальний заклад 

“Дитячий екологічний 

центр” Кам’янської 

міської ради, 

комунальний заклад   

“Спеціалізована школа з 

поглибленим вивченням 

іноземних мов І ступеня – 

колегіум № 16” 

Кам’янської міської ради 

Створення квітника на  

тіньовій ділянці дендрарію 

Дитячого екологічного 

центру м. Кам’янського 

Горай Анастасія Анатоліївна, 

керівник гуртка комунального 

закладу “Дитячий екологічний 

центр” Кам’янської міської 

ради 

20 - 20 - 

Васянович 

Сваміра 
Олександрівна 

8 комунальний навчальний 

заклад “Центр 

позашкільної освіти” 

Вербківської сільської 

ради, комунальний заклад 

“Кочерезький навчально- 

виховний комплекс 

“Кочерезька 

загальноосвітня школа І- 

ІІІ ступенів-дитячий 

садок” 

 

Ескіз проєкту озеленення 

клумби у власному дворі 

Тишкевич Володимир 

Терентійович, керівник гуртка 

комунального навчального 

закладу “Центр позашкільної 

освіти” Вербківської сільської 

рвди 

15 - 15 - 

Тищенко 8 комунальний навчальний Ескіз проекта озеленення Тишкевич Володимир 15 - 15 - 
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Анастасія 
Олександрівна 

заклад “Центр 

позашкільної освіти” 

Вербківської сільської 

ради, комунальний заклад 

“Кочерезький навчально- 

виховний комплекс 

“Кочерезька 

загальноосвітня школа І- 

ІІІ ступенів-дитячий 

садок” 

клумби у власному дворі Терентійович, керівник гуртка 

комунального навчального 

закладу “Центр позашкільної 

освіти” Вербківської сільської 

рвди 

 

Секція “Хімія” 
 

Шевченко 

Дмитро 

Юрійович 

10 комунальний навчальний 

заклад “Хіміко-

екологічний ліцей” 

Дніпровської міської ради 

Дослідження процесу 

отримання стабільних 

розчинів ортокремнієвої 

кислоти 

Пасенко Олександр 

Олександрович, доцент 

кафедри технології 

неорганічних речовин та 

екології Українського 

державного хіміко-

технологічного університету 

19 21 40 ІІІ 

Попіл 

Артем 

Тимурович 

11 комунальний навчальний 

заклад “Хіміко-

екологічний ліцей” 

Дніпровської міської ради 

Дослідження взаємодії 

кластерних сполук ренію 

(ІІІ) з проліном 

Вечерова Валентина 

Володимирівна, вчитель-

методист хімії КНЗ ”ХЕЛ”, 

Овчаренко Аліна 

Олександрівна, доцент 

Українського державного 

хіміко-технологічного 

університету 

19 27 46 ІІ 

Бологов 

Володимир 

Сергійович 

10 комунальний навчальний 

заклад “Хіміко-

екологічний ліцей” 

Дніпровської міської ради 

Утилізація відходів 

сульфатної кислоти при 

одержанні штучного 

рутилу із ільменітів 

Самотканського родовища 

Кожура Олег Вікторович, 

доцент, завідувач кафедри 

хімічної технології в’яжучих 

матеріалів Українського 

державного хіміко-

технологічного університету 

18 27 45 ІІ 

Бічай 

Артем 

Ігорович 

11 комунальний навчальний 

заклад “Хіміко-

екологічний ліцей” 

Дніпровської міської ради 

Використання ренієвих 

покриттів для створення 

каталізаторів допалу 

вихлопних газів двигунів 

Штеменко Олександр 

Васильович, професор, 

завідувач кафедри неорганічної 

хімії Українського державного 

20 29 49 І 
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внутрішнього згоряння хіміко-технологічного 

університету 

Щербина  

Анастасія 

Сергіївна 

10 комунальний заклад  

"Слобожанський 

Навчально-виховний 

комплекс №1 

"Загальноосвітня 

багатопрофільна школа 

II-III ступенів-Центр 

позашкільної освіти 

Слобожанської селищної 

ради" 

Дослідження складу 

шоколаду 

Семенюк Тетяна В’ячеславівна, 

вчитель хімії КЗ 

"Слобожанський НВК №1 

"Загальноосвітня 

багатопрофільна школа II-III 

ступенів-Центр позашкільної 

освіти Слобожанської селищної 

ради" 

19 20 39 ІІІ 

Дороганова 

Оксана 

Артемівна 

9 комунальний заклад  

"Слобожанський 

Навчально-виховний 

комплекс №1 

"Загальноосвітня 

багатопрофільна школа 

II-III ступенів-Центр 

позашкільної освіти 

Слобожанської селищної 

ради" 

Дослідження якісних 

реакцій на катіони та 

аніони 

Семенюк Тетяна В’ячеславівна, 

вчитель хімії КЗ 

"Слобожанський НВК №1 

"Загальноосвітня 

багатопрофільна школа II-III 

ступенів-Центр позашкільної 

освіти Слобожанської селищної 

ради" 

17 20 37 А 

Черняк  

Аліса  

Олегівна 

11 комунальний навчальний 

заклад “Хіміко-

екологічний ліцей” 

Дніпровської міської ради 

Аналіз поліакриламідного 

флокулянту  FO 4990 у воді 

з використанням 

бромтилового синього 

Жук Лариса Петрівна, доцент 

Дніпровського національного 

університету ім. О. Гончара  

18 19 37 А 

Дерець  

Андрій  

Юрійович  

11 комунальний навчальний 

заклад “Хіміко-

екологічний ліцей” 

Дніпровської міської ради 

Розробка складів смальти 

та її використання для 

створення арт-об'єкту 

Вечерова Валентина 

Володимирівна, вчитель-

методист хімії КНЗ ”ХЕЛ”, 

Карасик Олена Віталіївна, 

доцент Українського 

державного хіміко-

технологічного університету 

19 29 48 І 

Колесник 

Софія 

Сергіївна 

10 комунальний навчальний 

заклад “Хіміко-

екологічний ліцей” 

Дніпровської міської ради 

Дослідження процесу 

очищення стічної води від 

барвників методом 

коагуляції 

Смотраєв Роман Васильович, 

доцент кафедри технології 

неорганічних речовин та 

екології Українського 

18 28 46 ІІ 
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державного хіміко-

технологічного університету 

Цимбал  

Олег 

Васильович 

10 Комунальний заклад 

“Черкаський заклад 

загальної середньої 

освіти” Черкаської   

селищної ради 

Кухонна сіль – біле золото 

чи біла отрута 

Чучупал Наталія 

Володимирівна, вчитель хімії 

комунального закладу 

“Черкаський заклад загальної 

середньої освіти” Черкаської   

селищної ради 

15 - 15 - 

Личак 

Альона 

Сергіївна 

10 комунальний заклад 

“Дитячий екологічний 

центр” Кам’янської 

міської ради, 

комунальний заклад 

“Середня загальноосвітня 

школа №7” Кам’янської 

міської ради 

Визначення вмісту кофеїну 

в енергетичних напоях 

Анацький Андрій Сергійович, 

керівник гуртка комунального 

закладу “Дитячий екологічний 

центр” Кам’янської міської 

ради 

17 18 35 А 

Жидко 

Вікторія 
Олександрівна 

10 комунальний заклад 

“Дитячий екологічний 

центр” Кам’янської 

міської ради, 

комунальний заклад 

“Середня загальноосвітня 

школа №7” Кам’янської 

міської ради 

Дослідження хімічного 

складу чаю різних марок 

Анацький Андрій Сергійович, 

керівник гуртка комунального 

закладу “Дитячий екологічний 

центр” Кам’янської міської 

ради 

18 22 40 ІІІ 

Девятка 

Богдан 

Євгенович 

10 комунальний заклад 

“Дитячий екологічний 

центр” Кам’янської 

міської ради, 

комунальний заклад 

“Середня загальноосвітня 

школа №7” Кам’янської 

міської ради 

Дослідження фізико-

хімічних показників якості 

шампунів різних марок 

Анацький Андрій Сергійович, 

керівник гуртка комунального 

закладу “Дитячий екологічний 

центр” Кам’янської міської 

ради 

17 17 34 А 

 

Методист з наукової роботи 

комунального закладу освіти           Т.В. КОНДРАТЬЄВА 

“Обласний еколого-натуралістичний центр 

дітей та учнівської молоді” 


