
  

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 
 
_    02.06.    2022                                         м. Дніпро     № 18/01-04184 

 

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

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 08.04.2022 р. № 158/0/212-22 “Про проведення обласного конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів обласної Природничої школи учнівської 
молоді (заочно)” (далі - Конкурс), з метою підтримки обдарованої молоді, 
сприяння модернізації змісту науково-дослідницької, експериментальної 
діяльності учасників освітнього процесу в закладах освіти проводився 
зазначений вище захід. 

За підсумками оцінювання робіт учасників Конкурсу та згідно  
з протоколами журі 
 

НАКАЗУЮ: 
 
1. Затвердити витяг з протоколу засідання журі по підведенню підсумків 

Конкурсу, що додається. 
2. Нагородити грамотами комунального закладу освіти “Обласний 

еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської 
обласної ради активних учасників Конкурсу відповідно до витягу з протоколу. 

3. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на 
заступника директора з навчальної роботи Майбороду І.О., контроль за 
виконанням наказу залишаю за собою. 

 
 

Директор          Юрій ПЕДАН 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ комунального закладу освіти 
 “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 
від   02.06.2022.     № 18/01-04 
 
 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

засідання журі по підведенню підсумків 

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

 

від 27.05.2022 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: 

Майбороду І.О., заступника директора 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.  
 
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; 
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• 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 - 48-50 балів; ІІ місце – 45-47 балів;  
ІІІ місце – 42-44 балів. 
 
№ 
з/п 

ПІБ Клас Освітній заклад Назва роботи Керівник (ПІБ) Оцінка 
роботи 

Оцінка 
відео/пре
зентації 

Всього 
балів 

Місце 

 

Секція “Екологія та біологія” 
 

1. БЕЛЬТЮКОВА 
Марія 
Андріївна 

10 комунальний заклад 
“Міський еколого-
натуралістичний центр 
дітей та учнівської 
молоді” Марганецької 
міської ради, 
комунальний заклад 
“Марганецька 
спеціалізована 
природничо-математична 
школа І-ІІІ ступенів №11” 
Марганецької міської 
ради 

Дослідження впливу 
газоподібних викидів 
ПРАТ “МРРЗ” на 
навколишнє 
середовище за станом 
сосни звичайної 

Басанська Владлена 
Дмитрівна, керівник гуртка 
комунального закладу 
“Міський еколого-
натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” 
Марганецької міської ради 

17 23 40 А 

2. БОНДЗЮК 
Дмитро 
Вадимович 

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

Дослідження 
наслідків впливу 
автомобільного 
транспорту на 
екологічний стан 
м. Дніпро та 
обґрунтування шляхів 
їх мінімізації 

Павличенко Артем 
Володимирович, доктор 
технічних наук, професор, 
перший проректор 
Національного технічного 
університету «Дніпровська 
політехніка» 

20 - 20 - 

3. ВИШНЕВИЙ 
Данііл 
Васильович 

10 заклад освіти 
“Криворізький 
природничо-

Характеристика 
прояву агресивності у 
спортсменів-підлітків 

Хоменко Олена 
Володимирівна, кандидат 
біологічних наук, доцент 

18 30 48 І 
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математичний ліцей” 
Криворізької міської ради 

в різних видах спорту Дніпровського 
національного 
університету ім. О. Гончара 

4. КОПАНИЦЯ 
Ярослав 
Васильович 

10 комунальний заклад 
“Міський еколого-
натуралістичний центр 
дітей та учнівської 
молоді” Марганецької 
міської ради, 
комунальний заклад 
“Марганецька гімназія” 
Марганецької міської 
ради 

Дослідження 
ґрунтово -
деградаційних 
процесів території 
Марганецького 
гірничо-
збагачувального 
комбінату 

Пастушкова Анна 
Валеріївна, керівник гуртка 
комунального закладу 
“Міський еколого-
натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” 
Марганецької міської ради 

17 23 40 А 

5. ЛАЙ 
Чунг-Хієу 

10 комунальний заклад 
“Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської 
міської ради, 
комунальний заклад 
“Ліцей №31” Кам’янської 
міської ради 

Оцінка відповідності 
природокористування 
прибережної захисної 
смуги р. Оріль з 
використанням 
геоінформаційних 
технологій 

Непошивайленко Наталія 
Олександрівна, керівник 
гуртка комунального 
закладу “Дитячий 
екологічний центр” 
Кам’янської міської ради 

18 26 44 ІІІ 

6. ЛИПА 
Надія  
Андріївна 

9 комунальний заклад 
“Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської 
міської ради, 
комунальний заклад 
“ліцей ім. Технічний 
Анатолія Лигуна” 
Кам’янської міської ради 

Дослідження 
екологічної проблеми 
евтрофікації водойм 

Непошивайленко Наталія 
Олександрівна, керівник 
гуртка комунального 
закладу “Дитячий 
екологічний центр” 
Кам’янської міської ради 

17 26 43 ІІІ 

7. ПЕРЕМІТЬКО 
Ілля 
Валерійович 

9 комунальний заклад 
“Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської 
міської ради, 
комунальний заклад 
“Технічний ліцей ім. 

Удосконалення 
системи очищення 
господарсько-
побутових стічних 
вод 

Непошивайленко Наталія 
Олександрівна, керівник 
гуртка комунального 
закладу “Дитячий 
екологічний центр” 
Кам’янської міської ради 

18 27 45 ІІ 
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Анатолія Лигуна” 
Кам’янської міської ради 

8. ПРЄЛКОВ 
Михайло 
Павлович 

11 комунальний 
позашкільний навчальний 
заклад “Станція юних 
натуралістів 
Покровського району” 
Криворізької міської 
ради, заклад освіти 
“Криворізький 
Покровський ліцей” 
Криворізької міської ради 

Дослідження 
властивостей ґрунтів 
Покровського району 
міста Кривого Рогу 

Шепетуха Наталя 
Миколаївна, директор 
КПНЗ «СЮН 
Покровського району» 
КМР, Боданіна Наталя 
Олександрівна, вчитель 
біології закладу освіти 
“Криворізький 
Покровський ліцей” 
Криворізької міської ради 

16 30 46 ІІ 

9. САМОЙЛЕНКО
-КРИВОНІС 
Роман 
Андрійович 

10 комунальний заклад 
“Нікопольський міський 
еколого-натуралістичний 
центр" Нікопольської 
міської ради, 
комунальний заклад 
“Нікопольська середня 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №20” 
Нікопольської міської 
ради 

Дослідження нічних 
комах та деяких 
рідкісних видів фауни 
первинного степу 
балки річки Кам'янка 

Берізка Володимир 
Павлович, керівник гуртка 
комунального закладу 
“Нікопольський міський 
еколого-натуралістичний 
центр" Нікопольської 
міської ради 

17 28 45 ІІ 

10. ТКАЧЕНКО 
Вероніка 
Сергіївна 

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

Вплив 
інформаційного 
навантаження на 
психофізіологічні 
реакції школярів 
старшого шкільного 
віку з різним рівнем 
фізичної активності 

Мізін Валерія Вікторівна, 
викладач Придніпровської 
державної академії 
фізичної культури і спорту 

20 30 50 І 

11. ХМАРСЬКИЙ 
Ростислав 
Юрійович 

10 комунальний 
позашкільний навчальний 
заклад “Центр еколого-

Екологічно-безпечні 
вузли тертя машин і 
механізмів 

Кабат Олег Станіславович, 
доктор технічних наук, 
завідуючий кафедри 

16 24 40 А 
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натуралістичної творчості 
учнівської молоді” 
Обухівської селищної 
ради Дніпровського 
району, заклад освіти 
“Обухівський ліцей” 
Обухівської селищної 
ради  Дніпровського 
району 

 інноваційної інженерії 
ДВНЗ "Український 
державний хіміко-
технологічний 
університет", 
Синичич Людмила 
Іванівна, методист КПНЗ 
“Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді” 
Обухівської селищної ради 

12. ЧЕРЕДНИК 
Олексій 
Миколайович 

11 комунальний 
позашкільний навчальний 
заклад “Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді” 
Обухівської селищної 
ради Дніпровського 
району, заклад освіти 
“Горянівський ліцей” 
Обухівської селищної 
ради  Дніпровського 
району 

Аналіз адвентивної 
флори нижньої 
частини Орільського 
каналу та його 
околиць 

Барановський Борис 
Олександрович, кандидат 
біологічних наук, 
провідний науковий 
співробітник НДІ біології 
Дніпровського 
національного 
університету ім. О. 
Гончара, Хуторна Тетяна 
Сергіївна, вчитель біології 
закладу освіти 
“Горянівський ліцей” 
Обухівської селищної ради   

19 28 47 ІІ 

13. ШЛОМА 
Анна  
Сергіївна 

9 комунальний заклад 
“Міський еколого-
натуралістичний центр 
дітей та учнівської 
молоді” Марганецької 
міської ради, 
комунальний заклад 
“Марганецька 
спеціалізована 
загальноосвітня школа І-

Дослідження 
врожайності томатів 
сортів «Вилма» та 
«Балконне диво» 

Панченко Світлана 
Вікторівна, керівник гуртка 
комунального закладу 
“Міський еколого-
натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” 
Марганецької міської ради 

15 - 15 - 
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ІІІ ступенів №9 з 
поглибленим вивченням 
окремих предметів” 
Марганецької міської 
ради 

14. ЯЧМЕНЬОВА 
Катерина 
Юріївна 

10 комунальний заклад 
“Міський еколого-
натуралістичний центр 
дітей та учнівської 
молоді” Марганецької 
міської ради, 
комунальний заклад 
“Марганецька гімназія” 
Марганецької міської 
ради 

Дослідження явища 
“цвітіння” правого 
берега Каховського 
водосховища в межах 
міст Марганець 

Панченко Світлана 
Вікторівна, керівник гуртка 
комунального закладу 
“Міський еколого-
натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” 
Марганецької міської ради 

18 23 41 А 

 

Секція “Психологія” 
 

1. ГОЛОВЧЕНКО 
Анатолій 
Олександрович 

10 заклад освіти 
“Олександрівський ліцей” 
Слобожанської селищної 
ради Дніпровського  
району 

Цифрова культура 
сучасного 
старшокласника: 
соціологічний аспект 
аналізу 

Гудзенко Олеся Зиновіївна, 
кандидат соціологічних 
наук, доцент кафедри 
соціології Дніпровського 
національного 
університету ім. О. Гончара 

18 24 42 ІІІ 

2. КАНАЗІРСЬКИЙ 
Андрій 
Анатолійович 
 
 

10 заклад освіти 
“Олександрівський ліцей” 
Слобожанської селищної 
ради Дніпровського  
району 

“Hate speech” в 
просторі соціальних 
мереж (на прикладі 
кейсу вікової 
інтолерантності)” 
 

Шеремет Тетяна 
Михайлівна, вчитель хімії 
закладу освіти 
“Олександрівський ліцей” 
Слобожанської селищної 
ради, 
Гудзенко Олеся Зиновіївна, 
кандидат соціологічних 
наук, доцент кафедри 
соціології Дніпровського 
національного 

19 27 46 ІІ 
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університету ім. О. Гончара 
3. КРАВЕЦЬ  

Валерія  
Андріївна  
 
 

10 заклад освіти 
“Олександрівський ліцей” 
Слобожанської селищної 
ради Дніпровського  
району 
 

Дослідження 
психологічної 
готовності 
старшокласників до 
випускних іспитів 

Шеремет Тетяна 
Михайлівна, 
вчитель хімії закладу 
освіти “Олександрівський 
ліцей” Слобожанської 
селищної ради 

17 23 40 А 

4. МОТОРІНА  
Дар’я 
Костянтинівна  
 

9 комунальний заклад 
“Нікопольський міський 
еколого-натуралістичний 
центр" Нікопольської 
міської ради, 
комунальний заклад 
“Нікопольська 
спеціалізована 
природничо-математична 
школа І-ІІІ ступенів № 
26” Нікопольської міської 
ради 

Дослідження причин 
та шляхів 
попередження 
нервових зривів у 
старшокласників 
 
 

Берізка Володимир 
Павлович, керівник гуртка 
комунального закладу 
“Нікопольський міський 
еколого-натуралістичний 
центр" Нікопольської 
міської ради 

13 - 13 - 

5. ПОЛІВОДА  
Артем  
Віталійович 
 
 

9 заклад освіти 
“Олександрівський ліцей” 
Слобожанської селищної 
ради  Дніпровського 
району 
 

Усмішка як вияв 
позитивних емоцій у 
підлітків з різними 
типами темпераменту 

Аноприкова Олена 
Віталіївна, вчитель 
іноземної мови, Шеремет 
Тетяна Михайлівна, 
вчитель хімії закладу 
освіти “Олександрівський 
ліцей” Слобожанської 
селищної ради 

17 23 40 А 

6. ПОПОВ  
Руслан 
Олександрович 
 
 
 

10 заклад освіти 
“Слобожанський ліцей” 
Слобожанської селищної 
ради Дніпровського 
району 
 

Кліпове мислення як 
складова сучасного 
педагогічного 
процесу 
 

Половець Валентина 
Іллівна, вчитель географії 
та екології закладу освіти 
“Слобожанський ліцей” 
Слобожанської селищної 
ради, 
Вовченко Ганна 

20 28 48 1 
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Олександрівна, асистент 
Дніпровського 
національного 
університету ім. О. Гончара 

7. ПУКАС  
Анастасія 
 

11 комунальний заклад 
“Нікопольський міський 
еколого-натуралістичний 
центр" Нікопольської 
міської ради, 
комунальний заклад 
“Нікопольська 
спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів №5” 
Нікопольської міської 
ради 

Дослідження 
комплексу 
меншовартості серед 
підлітків і дорослих 
 

Берізка Володимир 
Павлович, керівник гуртка 
комунального закладу 
“Нікопольський міський 
еколого-натуралістичний 
центр" Нікопольської 
міської ради 
 

17 27 44 ІІІ 

 

Секція “Агрономія, ветеринарія, зоотехнія” 
 

1. АНТОНЕНКО 
Денис 
Дмитрович  

9 комунальний 
позашкільний навчальний 
заклад “Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді” 
Обухівської селищної 
ради Дніпровського 
району, комунальний 
заклад “Обухівський 
ліцей” Обухівської 
селищної ради 
Дніпровського району 

"Вплив різної 
технології 
вирощування суниці 
на плодоношення і 
врожайність 
 

Шевченко Сергій 
Михайлович, к.с.-г. наук, 
доцент кафедри загального 
землеробства та 
ґрунтознавства 
Дніпровського державного 
аграрно-економічного 
університету, 
Синичич Людмила 
Іванівна, методист КПНЗ 
Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді” 
Обухівської селищної ради 

15 24 39 А 

2. ГЛАДКА   
Діана  
Дмитрівна 

9 комунальний 
позашкільний навчальний 
заклад “Центр еколого-

Вплив різних схем 
посадки розсади 
гібридів томатів на їх 

Шевченко Сергій 
Михайлович, к.с.-г. наук, 
доцент кафедри загального 

17 25 42 ІІІ 
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натуралістичної творчості 
учнівської молоді” 
Обухівської селищної 
ради Дніпровського 
району, комунальний 
заклад “Горянівський 
ліцей” Обухівської 
селищної ради  
Дніпровського району 

врожайність 
 

землеробства та 
ґрунтознавства 
Дніпровського державного 
аграрно-економічного 
університету, 
Синичич Людмила 
Іванівна, методист КПНЗ 
Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді” 
Обухівської селищної ради 

3. ГУДЗЕНКО 
Юлія 
Володимирівна 

10 комунальний заклад 
“Олександрівський ліцей” 
Слобожанської селищної 
ради Дніпровського 
району 
                                                 

Дегустаційна оцінка 
плодів батату селекції 
Інституту 
овочівництва і 
баштанництва 
Національної академії 
аграрних наук 
України 

Семенченко Олена 
Леонідівна, доцент 
кафедри селекції та 
насінництва Дніпровського 
державного аграрно-
економічного університету  

14 22 36 - 

4. ДЯЧИШИН 
Євгеній 
Васильович 

9 комунальний заклад  
“Обухівський ліцей №2” 
Обухівської селищної 
ради  Дніпровського 
району 

Продуктивність 
смородини червоної 
залежно від елементів 
технології 
вирощування в степу 
України 

Хуторна Тетяна Сергіївна, 
вчитель біології закладу 
освіти “Горянівський  
ліцей” Обухівської 
селищної ради 
Дніпровського району 

17 25 42 ІІІ 

5. ЗАЙЦЕВА 
Анастасія 
Андріївна 
 

10 комунальний заклад 
“Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської 
міської ради, 
комунальний заклад 
“Академічний ліцей №15”  
Кам'янської міської ради 
 

Дослідження впливу 
азотних добрив з 
картопляних ошурок 
на ріст та розвиток 
редису сорту Сакса” 

Брич Катерина Анатоліївна 
заступник директора, 
вчитель біології 
комунального закладу 
“Академічний ліцей №15” 
Кам'янської міської ради,  
Гаврилюк Антоніна 
Іванівна, директор КЗ 
“Дитячий екологічний 

18 27 45 ІІ 
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центр” Кам’янської міської 
ради 

6. ЗАПАРЯ  
Ольга   
Олексіївна  
 

10 комунальний навчальний 
заклад “Хіміко-
екологічний ліцей” 
Дніпровської міської ради 

Дослідження стану 
гідроекосистеми 
акваріуму при годівлі 
риб різними кормами 

Білан Марина 
Володимирівна, доцент 
кафедри епізоотології та 
інфекційних хвороб тварин 
Дніпровського державного 
аграрно-економічного 
університету 

19 29 48 І 

7. ЗЕМЦОВА  
Олена 
Миколаївна 

11 
 

комунальний 
позашкільний навчальний 
заклад “Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді” 
Обухівської селищної 
ради Дніпровського 
району, комунальний 
заклад “Обухівський 
ліцей №2” Обухівської 
селищної ради  
Дніпровського району 

Вплив кормових 
добавок на 
профілактику та 
лікування авітамінозу 
D в індичат 

 

Антоненко Петро 
Павлович, професор 
кафедри клінічної 
діагностики та ВХТ 
факультету  ветеринарної 
медицини Дніпровського 
державного аграрно-
економічного університету, 
Синичич Людмила 
Іванівна, методист КПНЗ 
“Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді” 
Обухівської селищної ради 

16 26 42 ІІІ 

8. КАЛИСТА 
Ангеліна 
Олександрівна 

11 комунальний 
позашкільний навчальний 
заклад “Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді” 
Обухівської селищної 
ради Дніпровського 
району, комунальний 
заклад “Обухівський 
ліцей” Обухівської 
селищної ради 

Вплив різних методів 
розведення на 
відтворювальні 
здатності свиноматок 
та розвиток їх 
помісей 

Антоненко Петро 
Павлович, професор 
кафедри клінічної 
діагностики та ВХТ 
факультету ветеринарної 
медицини Дніпровського 
державного аграрно-
економічного університету, 
Синичич Людмила 
Іванівна, методист КПНЗ 
“Центр еколого-

19 27 46 ІІ 
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Дніпровського району натуралістичної творчості 
учнівської молоді” 
Обухівської селищної ради 

9. КІСУРІН 
Вадим 
Олександрович 

11 комунальний заклад 
“Чумаківський ліцей” 
Томаківської селищної 
ради 

Вплив органічних 
добрив на розвиток та 
врожайність томатів 

Ігнатченко Наталія 
Василівна, вчитель хімії та 
біології комунального 
закладу “Чумаківський 
ліцей” Томаківської 
селищної ради 

16 23 39 А 

10. КОРНЕЛЮК  
Анастасія 
Олексіївна 
 

11 комунальний заклад 
“Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської 
міської ради, 
комунальний заклад 
“Середня загальноосвітня 
школа № 5 ім. Г. 
Романової” Кам'янської 
міської ради. 

Дослідження впливу 
віку морських свинок 
на кількість 
потомства 

Сорока Тетяна Григорівна,  
методист комунального 
закладу “Дитячий 
екологічний центр” 
Кам'янської міської ради 

15 20 35 - 

11. ПОТОЦЬКА 
Дар'я 
Сергіївна 

10 комунальний 
позашкільний навчальний 
заклад “Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді” 
Обухівської селищної 
ради Дніпровського 
району, комунальний 
заклад “Обухівський 
ліцей” Обухівської 
селищної ради 
Дніпровського району 

Порівняльна оцінка 
врожайності   круглих 
сортів баклажан в 
приватних умовах 
 

Шевченко Сергій 
Михайлович, к.с.-г.н., 
доцент кафедри загального 
землеробства та 
ґрунтознавства 
Дніпровського державного 
аграрно-економічного 
університету, 
Синичич Людмила 
Іванівна, методист КПНЗ 
“Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді” 
Обухівської селищної ради 

18 27 45 ІІ 

12. РОЩУПКІН 
Микита  

9 комунальний заклад 
“Олександрівський ліцей” 

Особливості 
вирощування 

Кравченко Олена Іванівна, 
вчитель біології,  

14 20 34 - 
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Олегович Слобожанської селищної 
ради Дніпровського 
району 
                                                 

календули в умовах    
північного степу 
України 
 

Шеремет Тетяна 
Михайлівна, вчитель хімії 
комунального закладу 
“Олександрівський ліцей” 
Слобожанської селищної 
ради 

13. РУМБАХ  
Софія 
Михайлівна 
 

8 комунальний заклад 
“Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської 
міської ради, 
комунальний заклад 
“Технічний ліцей ім. 
Анатолія Лигуна” 
Кам’янської міської ради 

Вплив стимуляторів 
росту різного 
походження на 
проростання насіння 
овочевих та зеленних 
культур 

Гаврилюк Антоніна 
Іванівна, директор 
комунального закладу 
“Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської міської 
ради 

17 25 42 ІІІ 

14. СКРИПНИК  
Павло 
Олександрович 

11 комунальний заклад 
“Чумаківський ліцей” 
Томаківської селищної 
ради 

Сортовивчення 
огірків відкритого 
ґрунту 

Ігнатченко Наталія 
Василівна, вчитель хімії та 
біології комунального 
закладу “Чумаківський 
ліцей” Томаківської 
селищної ради 

17 25 42 ІІІ 

15. ТАРАНЕНКО 
Артем  
Іванович 

10 комунальний заклад 
“Олександрівський ліцей” 
Слобожанської селищної 
ради Дніпровського 
району 
 

Особливості 
профілактики 
інфекційних 
захворювань в умовах  
фермерського 
господарства “Сокіл” 

Шеремет Тетяна 
Михайлівна, вчитель хімії 
комунального закладу 
“Олександрівський ліцей” 
Слобожанської селищної 
ради 

15 19 34 - 

16. ТАРЯНИК 
Анастасія 
Сергіївна 

8 комунальний 
позашкільний навчальний 
заклад “Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді” 
Обухівської селищної 
ради Дніпровського 
району, комунальний 

Вплив типу годівлі на 
відгодівельні якості 
кролів 

Антоненко Петро 
Павлович, професор 
кафедри клінічної 
діагностики та ВХТ 
факультету ветеринарної. 
медицини Дніпровського 
державного аграрно-
економічного університету, 

15 24 39 А 
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заклад  “Обухівський 
ліцей” Обухівської 
селищної ради 
Дніпровського району 

Синичич Людмила 
Іванівна, методист КПНЗ 
“Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді” 
Обухівської селищної ради 

17. ЧУМАК  
Георгій 
Олегович 
                        

11 комунальний заклад 
“Олександрівський ліцей” 
Слобожанської селищної 
ради Дніпровського 
району 
 

Вивчення 
ефективності 
застосування різних    
препаратів при 
шлунково-кишкових 
захворюваннях у 
собак в умовах 
ветеринарної клініки 
міста Дніпро 

Шеремет Тетяна 
Михайлівна, вчитель хімії 
комунального закладу 
“Олександрівський ліцей” 
Слобожанської селищної 
ради 

15 20 36 - 

 

Секція “Хімія” 
 

1. АВРАМОВ  
Мирослав  
Леонідович 

10 комунальний навчальний 
заклад “Хіміко-
екологічний ліцей” 
Дніпровської міської ради 

Отримання 
блискучого 
цинкового покриття з 
використанням 
блискоутворювачів із 
вітчизняної сировини 

Дмитрієва Галина 
Володимирівна, головний 
спеціаліст по 
гальванопокриттям 
підприємства “Екол” 

18 25 43 ІІІ 

2. ГУДЗЕНКО  
Дмитро  
Олександрович 

11 заклад освіти 
“Олександрівський ліцей”  
Слобожанської селищної 
ради 

Електровідновлення 
катіонів кобальту(ІІ) 
із кислих електролітів  
в присутності деяких 
органічних кислот 

Борщевич Лариса 
Вікторівна, кандидат 
хімічних наук, доцент 
Дніпровського 
національного 
університету імені Олеся 
Гончара; 
Шеремет Тетяна 
Михайлівна, вчитель хімії 
закладу освіти 
“Олександрівський ліцей” 

19 29 48 І 
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Слобожанської селищної 
ради 

3. ДЕРЯБІНА  
Вероніка  
Олександрівна 

9 комунальний заклад 
“Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської 
міської ради, 
комунальний заклад 
“Гімназія № 4 ім. А. С. 
Макаренка” Кам’янської 
міської ради 

Засоби для вмивання 
та здоров’я людини 

Заводськова Любов 
Іванівна, керівник гуртка 
“Юний хімік” 
комунального закладу 
“Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської міської 
ради 

14 25 39 А 

4. ДОРОГАНОВА  
Оксана  
Артемівна 

10 заклад освіти 
“Олександрівський ліцей” 
Слобожанської селищної 
ради 

Розробка 
універсальної 
клейової композиції 

Кузнецова Тетяна 
В’ячеславівна, вчитель 
хімії закладу освіти 
“Олександрівський ліцей” 
Слобожанської селищної 
ради; 
Зибайло Сергій 
Миколайович, кандидат 
технічних наук, старший  
науковий співробітник 
кафедри хімії та технології 
переробки еластомерів 
ДВНЗ "Український 
державний хіміко-
технологічний університет" 

19 28 47 ІІ 

5. КАЛАШНИК  
Ілона  
Едуардівна 

10 комунальний заклад 
“Міський еколого-
натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді 
виконавчого комітету 
Марганецької міської 
ради, заклад освіти 
“Марганецька 
гуманітарна гімназія ім. 

Визначення загальної 
твердості води і 
вмісту іонів кальцію 
та магнію у воді 
різних джерел своєї 
місцевості 

Зубкова Валентина 
Григорівна, керівник 
гуртка “Основи хімічної 
науково-дослідницької 
діяльності” комунального 
закладу “Міський еколого-
натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді 
виконавчого комітету 

15 24 39 А 
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Т.Г.Шевченка” 
Марганецької міської 
ради 

Марганецької міської ради 
Дніпропетровської області” 

6. КАЛИТЮК 
Дмитро  
Олександрович 

11 заклад освіти 
“Олександрівський ліцей”  
Слобожанської селищної 
ради 

Розробка 
спектрофотометрични
х методів визначення 
броміду та бромату з 
попереднім 
концентруванням 
методом парофазної 
мікроекстракції у 
реактор 

Шеремет Тетяна 
Михайлівна, 
вчитель хімії закладу 
освіти “Олександрівський 
ліцей” Слобожанської 
селищної ради; 
Вишнікін Андрій 
Борисович, завідувач 
кафедри аналітичної хімії 
Дніпровського 
національного 
університету імені Олеся 
Гончара, доктор хімічних 
наук, професор, академік 
Академії наук вищої школи 
України 

20 27 47 ІІ 

7. КОНДРАТКО  
Світлана  
Максимівна 

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

Розробка технології 
злакових батончиків  
функціонального 
призначення з 
підвищеним вмістом 
біологічно-активних 
речовин 

Бережна Дар’я Вадимівна, 
магістр кафедри харчових 
технологій, хімічного 
факультету Дніпровського 
національного 
університету імені Олеся 
Гончара 

15 0 15 - 

8. КОЧЕДЕРЯ  
Михайло  
Русланович 

9 комунальний заклад 
“Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської 
міської ради, 
комунальний заклад 
“Технічний ліцей імені 
Анатолія Лигуна” 
Кам’янської міської ради 

Удосконалення 
технології виділення  
пектинових речовин з 
рослинної сировини 

Анацький Андрій 
Сергійович, керівник 
гуртка “Екологічна 
біохімія” комунального 
закладу “Дитячий 
екологічний центр” 
Кам’янської міської ради 

18 24 42 ІІІ 
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9. КУШНІР  
Валерія  
Олександрівна 

9 комунальний заклад 
“Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської 
міської ради, 
комунальний заклад 
“Гімназія № 28” 
Кам’янської міської ради 

Індикатори в природі Заводськова Любов 
Іванівна, керівник гуртка 
“Юний хімік” 
комунального закладу 
“Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської міської 
ради 

13 26 39 А 

10. МАКАРЧЕНКО  
Катерина  
Вікторівна 

10 комунальний навчальний 
заклад “Хіміко-
екологічний ліцей” 
Дніпровської міської ради 

Плазмохімічне 
одержання 
нанодисперсій срібла 
для очищення стічних 
вод 

Скиба Маргарита Іванівна, 
кандидат технічних наук, 
доцент кафедри технології 
неорганічних речовин та 
екології ДВНЗ 
"Український державний 
хіміко-технологічний 
університет" 

18 30 48 І 

11. МАРИНЧЕНКО 
Ілля  
Сергійович 

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

Електрохімічні 
властивості системи 
Li- полімерна сірка з 
неводним 
електролітом 

Поліщук Юрія Валеріївна, 
кандидат технічних наук, 
доцент кафедри технології 
неорганічних речовин та 
екології ДВНЗ 
"Український державний 
хіміко-технологічний 
університет" 

17 29 46 ІІ 

12. МЯЛЕНКО  
Анна  
Максимівна 

9 комунальний заклад 
“Міський еколого-
натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді 
виконавчого комітету 
Марганецької міської 
ради, заклад освіти 
“Марганецька 
гуманітарна гімназія ім. 
Т.Г.Шевченка” 
Марганецької міської 

Визначення вмісту  
хлорид - йонів у 
питній воді різних 
джерел 

Зубкова Валентина 
Григорівна, керівник 
гуртка “Основи хімічної 
науково-дослідницької 
діяльності” комунального 
закладу “Міський еколого-
натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді 
виконавчого комітету 
Марганецької міської ради 
Дніпропетровської області” 

15 24 39 А 
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ради 
13. ЛИСАК  

Ангеліна  
Олександрівна 

7 заклад освіти 
“Криворізька гімназія 89 
“Потенціал” Криворізької 
міської ради 

Виготовлення 
індикатора з 
краснокачанної 
капусти 

Іванова Тетяна 
Анатоліївна, вчитель 
біології та хімії закладу 
освіти “Криворізька 
гімназія 89 “Потенціал” 
Криворізької міської ради 

16 10 26 - 

14. РИЧКА  
Назар  
Андрійович 

10 комунальний заклад 
“Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської 
міської ради, 
комунальний заклад 
“Технічний ліцей імені 
Анатолія Лигуна” 
Кам’янської міської ради 

Дослідження 
сорбційних 
властивостей 
дріжджів роду 
Saccharomyces по 
відношенню до іонів 
важких металів 

Анацький Андрій 
Сергійович, керівник 
гуртка “Екологічна 
біохімія” комунального 
закладу “Дитячий 
екологічний центр” 
Кам’янської міської ради 

17 25 42 ІІІ 

15. СВИРИДОВ  
Арсеній  
Вікторович 

10 комунальний навчальний 
заклад “Хіміко-
екологічний ліцей” 
Дніпровської міської ради 

Структура та 
властивості олов’яних 
покриттів одержаних 
електрокристалі-
зацією у магнітному 
полі 

Ковальов Станіслав 
В’ячеславович, кандидат 
хімічних наук, доцент 
кафедри матеріалознавства 
ДВНЗ "Український 
державний хіміко-
технологічний університет" 

18 0 18 - 

 

Секція “Сучасні біотехнології” 
 

1. АРТЮШИНА 
Олександра 
Вадимівна 

10 комунальний навчальний 
заклад "Хіміко-
екологічний ліцей" 
Дніпровської міської ради 

 Дослідження 
ефективності 
біотрансформації 
екопакетів АТБ на 
природних 
середовищах 

Гармаш Світлана 
Миколаївна, доцент 
кафедри охорони праці та 
БЖД  ДВНЗ "Український 
державний хіміко-
технологічний 
університет", кандидат 
сільськогосподарських 
наук, 
Ситник Тетяна 

20 30 50 І 



18 
Продовження витягу з протоколу 

Володимирівна, директор 
КНЗ «Хіміко-екологічний 
ліцей» Дніпровської 
міської ради 

2. ГАШОК  
Євгеній 
Олександрович      

10 заклад освіти 
“Олександрівський ліцей” 
Слобожанської селищної 
ради Дніпровського 
району                                     

Якісний підбір та 
оптимізація джерел 
живлення для 
глибинного 
культивування гливи 
звичайної Pleurotos 
Ostreatus 

Дзьобань Тетяна 
Миколаївна, заступник 
директора з НВР закладу 
освіти “Олександрівський 
ліцей” Слобожанської 
селищної ради 
Дніпровського району 

18 22 40 A 

3. ЄРМАК 
Дар'я  
Віталіїна 

9 заклад освіти 
“Миколаївська гімназія” 
Обухівської селищної 
ради Дніпровського 
району 

Дослідження 
отримання біогазу із 
багато-тоннажних 
рослинних відходів 

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 
Дніпровського району 

20 23 43 III 

4. ЗАЙЦЕВА 
Анастасія 
Андріївна 

10 комунальний заклад 
“Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської 
міської ради, 
комунальний заклад 
“Академічний ліцей №15” 
Кам’янської міської ради 

Розробка 
найоптимальнішої 
рецептури дозрівання 
компосту за якісними 
та часовими 
показниками 

Брич Катерина 
Анатоліївна, заступник 
директора з НМР, вчитель 
біології комунального 
закладу “Академічний 
ліцей №15” Кам’янської 
міської ради,  

19 23 42 III 
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Гаврилюк Антоніна 
Іванівна, директор, 
керівник гуртка “Юні 
екологи” комунального 
закладу “Дитячий 
екологічний центр” 
Кам’янської міської ради 

5. ЗЕЛЕНСЬКИЙ 
Денис 
Романович 

11 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 
технології 
виробництва 
функціонального 
розсільного сиру типу 
«Бринза» 

Непошивайленко Наталія 
Олександрівна, кандидат 
технічних наук, доцент, 
керівник гуртка “Юні 
екологи” комунального 
закладу “Дитячий 
екологічний центр” 
Кам’янської міської ради 

20 29 49 I 

6 ЗЕМЦОВА 
Олена 
Миколаївна 

11 комунальний 
позашкільний навчальний 
заклад “Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді” 
Обухівської селищної 
ради Дніпровського 
району, заклад освіти 
“Обухівський ліцей №2” 
Обухівської селищної 
ради Дніпровського 
району   

Дослідження 
перспективних 
рослинних відходів 
для використання в 
якості сорбентів 
 

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 
Дніпровського району 

20 26 46 ІІ 
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7. КРУКОВСЬКА  
Альона 
В'ячеславівна 

11 комунальний 
позашкільний навчальний 
заклад “Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді” 
Обухівської селищної 
ради Дніпровського 
району, заклад освіти 
“Горянівський ліцей” 
Обухівської селищної 
ради Дніпровського 
району  

Визначення вмісту 
нітратів в овочах 
методом біоіндикації   

Синичич Людмила 
Іванівна, методист КПНЗ 
"Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді" 
Обухівської селищної ради 
Дніпровського району  

18 22 40 А 

8. ПОТОЦЬКА  
Дар'я 
Сергіївна 

10 заклад освіти 
“Обухівський ліцей” 
Обухівської селищної 
ради Дніпровського 
району   

Сучасний 
біодеградабельний 
полімер для 
виготовлення 
одноразового посуду  

Кабат Олег Станіславович, 
завідувач кафедри 
інноваційної інженерії 
ДВНЗ "Український 
державний хіміко-
технологічний 
університет", доктор 
технічних наук,  
Синичич Людмила 
Іванівна, методист КПНЗ 
"Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді" 
Обухівської селищної ради 
Дніпровського району 
Дніпропетровської області 

19 24 43 ІІІ 

9. СВІТЕНКО 
Анастасія 
Геннадіївна 

11 комунальний 
позашкільний навчальний 
заклад “Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді” 
Обухівської селищної 

Оцінка ефективності 
очищення стічних вод 
засобом біологічної 
очистки 
 

Гармаш Світлана 
Миколаївна, доцент 
кафедри охорони праці та 
БЖД ДВНЗ "Український 
державний хіміко-
технологічний 

20 20 40 А 
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ради Дніпровського 
району, заклад освіти 
“Обухівський ліцей №2” 
Обухівської селищної 
ради Дніпровського 
району   

університет", кандидат 
сільськогосподарських 
наук, 
Синичич Людмила 
Іванівна, методист КПНЗ 
"Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді" 
Обухівської селищної ради 
Дніпровського району  

10. СЕСЬ 
Карина  
Юріївна 

11 комунальний 
позашкільний навчальний 
заклад “Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді” 
Обухівської селищної 
ради Дніпровського 
району, заклад освіти 
“Горянівський ліцей” 
Обухівської селищної 
ради Дніпровського 
району 

Дослідження 
властивостей 
прохолодних напоїв 
експрес-методами 

Синичич Людмила 
Іванівна, методист КПНЗ 
"Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді" 
Обухівської селищної ради 
Дніпровського району  

19 20 39 А 

11. СУРОВА 
Діана 
Олексіївна 

10 комунальний навчальний 
заклад «Хіміко-
екологічний ліцей" 
Дніпровської міської ради 

Дослідження 
ефективності 
застосування 
рослинних відходів 
для сорбційної 
очистки стічних вод 
від важких металів 
(на прикладі нікелю) 

Гармаш Світлана 
Миколаївна, доцент 
кафедри охорони праці та 
БЖД  ДВНЗ "Український 
державний хіміко-
технологічний 
університет", кандидат 
сільськогосподарських 
наук 

20 27 47 ІІ 

12. ХАРЧЕНКО 
Костянтин 
Павлович 

9 комунальний навчальний 
заклад «Хіміко-
екологічний ліцей" 

Дослідження процесу 
отримання біогазу з 
відходів картоплі 

Гармаш Світлана 
Миколаївна, доцент 
кафедри охорони праці та 

20 23 43 ІІІ 
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Дніпровської міської ради БЖД  ДВНЗ "Український 
державний хіміко-
технологічний 
університет", кандидат 
сільськогосподарських 
наук 

13. ХМАРСЬКИЙ  
Ростислав 
Юрійович 

10 комунальний 
позашкільний навчальний 
заклад “Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді” 
Обухівської селищної 
ради Дніпровського 
району, заклад освіти 
“Обухівський ліцей” 
Обухівської селищної 
ради Дніпровського 
району   

Оцінка якості зразків 
молока питного 
різних провідних 
товаровиробників 

Синичич Людмила 
Іванівна, методист КПНЗ 
"Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді" 
Обухівської селищної ради 
Дніпровського району  

18 23 41 А 

14. ЧЕКАЛЕНКО 
Богдан 
Олександрович 

 

10 заклад освіти 
“Олександрівський ліцей” 
Слобожанської селищної 
ради Дніпровського 
району  

Підбір та оптимізація 
ферментаційного  
поживного сере-
довища для 
культивування 
Blakeslea trispora 

Дзьобань Тетяна 
Миколаївна, заступник 
директора з НВР 
 закладу освіти 
“Олександрівський ліцей” 
Слобожанської селищної 
ради Дніпровського району 

19 23 42 III 

15. ЧЕРЕДНИК  
Олексій 
Миколайович 

11 комунальний 
позашкільний навчальний 
заклад “Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді” 
Обухівської селищної 
ради Дніпровського 
району, заклад освіти 
“Горянівський ліцей” 

Порівняльна оцінка 
отримання біоетанолу 
з овочевих відходів 

Гармаш Світлана 
Миколаївна, доцент 
кафедри охорони праці та 
БЖД  ДВНЗ "Український 
державний хіміко-
технологічний 
університет", кандидат 
сільськогосподарських 
наук, 

20 25 45 ІІ 
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Обухівської селищної 
ради Дніпровського 
району 

Синичич Людмила 
Іванівна, методист КПНЗ 
"Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді" 
Обухівської селищної ради 
Дніпровського району  

 

Секція “Флористика та зелена архітектура” 
 

1. ВАСЯНОВИЧ 
Сваміра 

9 комунальний навчальний 
заклад “Центр 
позашкільної освіти” 
Вербківської сільської 
ради, комунальний заклад 
“Кочерезький навчально 
виховний комплекс 
“Кочерезька 
загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів-дитячий 
садок” 

Озеленення 
присадибної ділянки 

Тишкевич Володимир 
Терентійович, 
керівник гуртків КНЗ 
“Центр позашкільної 
освіти” Вербківської 
сільської ради 

18 27 45 ІІ 

2. ЛАВРІНЕНКО 
Олександр 
Олександрович 

11 комунальний заклад 
“Чумаківський ліцей” 
Томаківської селищної 
ради 

Перспективи 
використання 
міксбордерів в 
ландшафтному 
оформленні території 
навчального закладу в 
рамках проєкту 
«Шкільне подвір’я – 
дзеркало мого села» 

Ігнатченко Наталія 
Василівна, вчитель хімії та 
біології комунального 
закладу “Чумаківський 
ліцей” Томаківської 
селищної ради 

20 29 49 І 

 
Заступник директора комунального закладу освіти          Інна МАЙБОРОДА 
“Обласний еколого-натуралістичний центр  
дітей та учнівської молоді” 


