
  
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 

 
     27.05.   2020                                      м. Дніпро 
 

   №  21/01-04 

 
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 15 травня 2020 року № 235/0/212-20 “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 2020 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 (додатки 2-8). 
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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” 
    27.05.  2020  № 21/01-04 

 
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 2020 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. 

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

В 2020 році на Конкурс було подано 90 робіт здобувачів освіти закладів 
загальної середньої та позашкільної освіти з мм. Дніпра, Кам’янського, Кривого 
Рогу, Марганця, Нікополя, Дніпровського, Межівського, Новомосковського 
районів, сільських та селищних рад: Слобожанської, Вербківської,Томаківської. 

Більшість науково-дослідницьких робіт було 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 Лаврієнка Кирила, вихованця комунального 
закладу “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради, учня 10 класу 
комунального закладу “Середня загальноосвітня школа № 44” Кам’янської  
міської ради “Грак Corvus frugilegus у місті Кам’янське: просторовата часова 
динаміка зимуючих популяцій”, присвячена вивченню орнітофауни рідного 
міста.  

Багато учнів в своїх роботах вивчали покращення стану здоров’я людини. 
Прикладом є робота “Аналіз частоти захворюваваності на ГРВІ з 
ускладненнями на вірусний та бактеріальний  риносинусит у хворих з сезонним 
алергічним риносинуситом”, автор дослідження - Вишневський Максим, учень 
10 класу КНЗ“ Хіміко- екологічний ліцей” Дніпровської міської ради. 
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Юні екологи у своїх роботах вивчали екологічні проблеми малих річок, 
визначали якість води за допомогою індексу Майера та методики С.Г. 
Ніколаєва, проводили компостування опалого листя як методу збереження 
екосистем, використовували сучасні ІТ-технології у екологічних дослідженнях. 

Учні Дніпровського району, вихованці комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді” Дніпровської районної ради, співпрацювали з природним заповідником 
“Дніпровсько-Орільський” і підготували роботи за темами: “Екологічний аналіз 
інвазійних видів флори природного заповідника “Дніпровсько - Орільський” 
(Михлик Анастасія, учениця 11 класу комунального закладу “Обухівська ЗОШ 
№1 І- ІІІ ступенів” Дніпровської районної ради), “Пірогенні сукцесії на арені 
Дніпра та аналіз рослинного покриву згарищ у природному заповіднику 
“Дніпровсько - Орільський” (Чундишко Діана, учениця 11 класу комунального 
закладу “Обухівська ЗОШ І- ІІІ ступенів” Дніпровської районної 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 роботи: 
“Господарсько-біологічна оцінка сортів та гібридів кукурудзи цукрової” 
(Васараб-Кожушна Олександра, учениця 11 класу комунального закладу 
“Підгородненська ЗОШ №2 І- ІІІ ступенів” Дніпровської районної ради, 
вихованка КПНЗ“ Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради), “Вплив стимуляторів росту на проростання 
насіння овочевих культур” (Плакідін Сергій, учень 10 класу закладу освіти 
“Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді).  

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: робота 
“Діагностика, профілактика та лікування катарального гастроентериту поросят 
в умовах фермерського господарства” (Коваленко Ярослав, вихованець КПНЗ 
“Центр еколого- натуралістичної творчості учнівської молоді”  Дніпровської 
районної ради, учень 10 класу комунального закладу “Олександрівська ЗОШ І-
ІІІ ступенів” Дніпровської районної ради,). 

Теми науково-дослідницьких робіт юних психологів були пов’язані з 
соціалізацією учнів старшої школи через засвоєння особистісних цінностей та 
соціальних моделей поведінки, також розглядались теми психофізичного 
розвитку підлітків, емоційного інтелекту, гендерної нерівності, в яких учні 
намагалися вирішити хвилюючи проблеми сьогодення.  

В цій секції змістовним науковим рівнем відзначилася робота за темою 
“Емоційний інтелект як чинник подолання стресу” (Зінов’єв Арсеній, учень 9 
класу комунального закладу “Слобожанський НВК №1” Слобожанської  
селищної ради). 

Випускники секції “Флористики та зеленої архітектури” підготували свої 
перші проекти по озелененню території  рідного села, благоустрою шкільного 
подвір’я, а саме: “Проект ландшафтного озеленення бювета з питною водою в 
селі Кочережки”, (Криворучко Юлія і Васько Світлана, учениці 11 класу 
комунального закладу освіти “Кочерезький НВК”  Вербківської сільської ради), 
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“Перспективи використання троянд в ландшафтному оформленні території 
навчального закладу в рамках проекту “Шкільне подвір’я - дзеркало мого села”, 
автор проекту Максимова Мілена, учениця 11 класу комунального закладу 
“Чумаківська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів” Томаківської  селищної 
ради. 

Найбільша кількість робіт була подана до секції сучасних біотехнологій,я 
ка успішно працює на базі ДВНЗ “Украінський державний хіміко-
технологічний університет” під керівництвом Гармаш С.М., доцента кафедри 
охорони праці та безпеки життєдіяльності. Майбутні біотехнологи в своїх 
роботах досліджували отримання біогазу із цукрового сорго, 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” Дніпровської 
районної ради. 

Сучасна і досить професійна тематика науково-дослідницьких робіт  
учнів була представлена в секції хімії. В своїх роботах вони проводили 
дослідження вмісту забруднюючих речовин у річці Дніпро, процесу 
виготовлення косметичних засобів з додаванням рослинних екстрактів вивчали 
хіміко - екологічні аспекти застосування рослинних відходів як енергоресурсу 
та інші. Найвищу оцінку журі конкурсу отримала робота “Дослідження 
радіопрозорих керамічних матеріалів для керування літальних апаратів”, 
(Папуша Руслан, учень 11 класу КНЗ “Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської 
міської ради. 

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 
ітей та учнівської молоді Марганецької міської ради”, комунального закладу 
“Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради, комунального 
позашкільного навчального закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Дніпровського району. 

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 



Додаток 2 
до наказу комунального закладу освіти  
“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” 
від  27.05.   2020   № 21/01-04 

 
ПРОТОКОЛ 

засідання журі по підведенню підсумків обласного (заочного) етапу конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів обласної Природничої школи учнівської молоді  

 
Секція   екології 

 
від    27   травня 2020 року 

Присутні всі члени журі 
 
Черга денна: 
Підведення підсумків обласного (заочного) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів обласної Природничої школи 
учнівської молоді  (далі - Конкурс). 
 
СЛУХАЛИ: 
Майбороду Інну Олександрівну, заступника директора з навчальної роботи комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, яка доповіла про участь учнів закладів освіти області в Конкурсі. 
 
УХВАЛИЛИ: 
1. Провести оцінювання творчих робіт учасників Конкурсу відповідно до наступних критеріїв: 
Актуальність теми дослідження (далі – 1), максимальна кількість балів - 8; 
Елементи наукової новизни (далі – 2), максимальна кількість балів - 3; 
Обґрунтованість отриманих результатів (далі – 3), максимальна кількість балів - 3; 
Огляд відомих результатів до теми (далі – 4), максимальна кількість балів - 4; 
Відповідність вимогам оформлення наукової  роботи (далі – 5), максимальна кількість балів - 2; 
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Продовження витягу з протоколу 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я,  
по-батькові Освітній заклад, клас, район/місто Тема НДР,  

науковий керівник 

Оцінка в балах за 
критеріями Сумарна 

оцінка 
балів 

Місце 
1 2 3 4 5 

1 ДРОНОВ 
Андрій 
Олександрович 

вихованець комунального 
закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді”, 
учень 10 класу комунального 
навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” 
Дніпровської міської ради 

“Проблема радіаційного забруднення 
навколишнього середовища на 
території міста Дніпро”, 
керівник Павліченко Артем 
Володимирович 

8 2 3 3 2 18 ІІ 

2 ЗАДОРОЖНА 
Катерина  
Євгенівна 

вихованка комунального 
закладу “Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської міської 
ради, учениця 11 класу 
комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа № 5 ім. 
Г.Романової” Кам’янської 
міської ради 

“Комплексна екологічна оцінка 
впливу промислового агломерату м. 
Кам’янське на якість природних вод 
р. Дніпро” 
керівник Непошивайленко Наталія 
Олександрівна, кандидат технічних 
наук, доцент кафедри екології 
Дніпровського державного 
технічного університету, керівник 
гуртка “Юні екологи” комунального 
закладу “Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської міської ради 

8 1 1 1 2 13 - 

3 ІЛЬЧЕНКО 
Катерина 
Дмитрівна 

вихованка комунального 
закладу “Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської міської 
ради, учениця 10 класу 
комунального закладу “Ліцей 
№ 13” Кам’янської міської ради 

“Моніторинг популяцій рідкісного 
макроміцета Міріостоми шийкової в 
Дніпропетровській області”,  
керівник Горєлова Тетяна 
Володимирівна, керівник гуртка 
комунального закладу “Дитячий 
екологічний центр” Кам’янської 
міської ради 

7 3 3 4 2 19 І 

4 КОВАЛЕНКО 
Аліса 
Віталіївна 

учениця 10 класу закладу освіти 
“Криворізька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №42” 

“Компостування опалого листя як 
метод збереження екосистем”, 
керівник Панасюк Світлана Ігорівна, 

8 3 2 2 2 15 - 
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Криворізької міської ради вчитель біології закладу освіти 
“Криворізька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №42” Криворізької 
міської ради 

5 КОСОДІЙ 
Дар’я 
Сергіївна 

вихованка комунального 
закладу “Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської міської 
ради, учениця 11 класу 
комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа № 4 ім. 
А.С.Макаренка” Кам’янської 
міської ради 

“Екологічна оцінка природних вод 
річки Дніпро з використанням 
біоіндикаторів”, 
керівник Непошивайленко Наталія 
Олександрівна, кандидат технічних 
наук, доцент кафедри екології 
Дніпровського державного 
технічного університету, керівник 
гуртка “Юні екологи” комунального 
закладу “Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської міської ради 

7 2 2 2 2 15 - 

6 ЛИТВИН 
Тетяна  
Сергіївна 

вихованка комунального 
позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради, 
учениця 10 класу комунального 
закладу “Горянівський 
навчально-виховний комплекс 
“Загальньоосвітня школа І-ІІІ 
ступенів - Дошкільний 
навчальний заклад” 
Дніпровської районної ради 

“Визначення рослин за допомогою 
програмного забезпечення 
PL@NTNET. Перспективи 
використання сучасних ІТ технологій  
в екологічних дослідженнях”, 
керівники: 1.Ганжа Дмитро 
Сергійович, науковий співробітник 
природного заповідника 
“Дніпровсько-Орільський”, 2. 
Боярчук Іван Павлович, директор  
комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської 
молоді” Дніпровської районної ради  

6 3 3 2 2 16 - 

7 МАРТИНКО 
Дар’я 
Максимівна 

вихованка комунального 
закладу “Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської міської 
ради, учениця 10 класу 
комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа № 18” 

“Визначення якостей питної води з 
різних джерел водопостачання 
нашого міста”, 
керівники 1. Казанцева Валентина 
Петрівна, заступник директора 
комунального закладу “Дитячий 

8 2 2 4 2 18 ІІ 
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Кам’янської міської ради екологічний центр” Кам’янської 
міської ради, 2. Кудлай Наталія 
Олександрівна 

8 МАРТИНЮК 
Данило 
Сергійович 

вихованець комунального 
закладу “Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської міської 
ради, учень 8 класу навчально-
виховного комплексу “Ліцей № 
15” Кам’янської міської ради 

“Дослідження якості роботи 
найпопулярніших фільтрів для 
очищення питної води у порівнянні з 
саморобними”, 
керівник Брич Катерина Анатоліївна 

6 3 2 2 1 14 - 

9 МИХЛИК 
Анастасія 
Олександрівна 

вихованка комунального 
позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради, 
учениця 11 класу комунального 
закладу “Обухівська 
загальноосвітня школа №1 І-ІІІ 
ступенів” Дніпровської 
районної ради 

“Екологічний аналіз інвазійних видів 
флори природного заповідника   
“Дніпровсько-Орільський”, 
керівники: 1.Ганжа Дмитро 
Сергійович, науковий співробітник 
природного заповідника 
“Дніпровсько-Орільський”, 2. 
Солдатенко Наталія Андріївна, 
вчитель біології комунального 
закладу “Обухівська загальноосвітня 
школа №1 І-ІІІ ступенів” 
Дніпровської районної ради 

7 2 3 2 2 16 - 

10 М’ЯЛО 
Ангеліна 
Олександрівна 

вихованка комунального 
позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради, 
учениця 11 класу комунального 
закладу “Горянівський 
навчально-виховний комплекс 
“Загальньоосвітня школа І-ІІІ 
ступенів - Дошкільний 
навчальний заклад” 
Дніпровської районної ради 

“Екологічний та економічний ефекти 
стихійних сміттєзвалищ села 
Горянівське”, 
керівники: 1.Андрусевич Катерина 
Вадимівна, кандидат біологічних 
наук, в.о. заступника директора 
природного заповідника 
“Дніпровсько-Орільський”  
2. Хуторна Тетяна Сергіївна, вчитель 
біології комунального закладу 
“Горянівський навчально-виховний 
комплекс “Загальньоосвітня школа І-
ІІІ ступенів - Дошкільний навчальний 
заклад” Дніпровської районної ради 

7 2 3 3 2 17 ІІІ 
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11 МУЛІН 
Владислав 
Сергійович 

вихованець комунального 
закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді”, 
учень 10 класу комунального 
навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” 
Дніпровської міської ради 

“Дослідження стану зелених 
насаджень міста Дніпра в зоні впливу 
автомобільного транспорту”, 
керівник Павліченко Артем 
Володимирович 

8 2 2 3 2 17 ІІІ 

12 ПЛЕТНЬОВА 
Вероніка 
Олександрівна 

вихованка комунального 
закладу “Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської міської 
ради, учениця 11 класу 
комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа № 5 ім. 
Г.Романової” Кам’янської 
міської ради 

“Шульгівський ліс як результат 
вторинної  антропогенної сукцесії”, 
керівник Горєлова Тетяна 
Володимирівна 

8 2 3 3 2 19 І 

13 ПОПОВ 
Руслан 
Олександрович 

вихованець комунального 
закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді”, 
учень 8 класу комунального 
закладу “Слобожанський НВК 
№1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа II – III 
ступенів – Центр позашкільної 
освіти Слобожанської селищної 
ради” 

“Впровадження механізму 
моніторингу наповненості 
сортувальних сміттєвих баків у 
Слобожанському НВК №1”, 
керівник Половець Валентина 
Іллівна, вчитель географії 
комунального закладу 
“Слобожанський НВК №1                         
“Загальноосвітня багатопрофільна 
школа II – III ступенів – Центр 
позашкільної освіти Слобожанської 
селищної ради” 

6 2 3 2 1 14 - 

14 СТРОГАНОВА 
Надія 
Віталіївна 

учениця 8 класу 
Перещепинської 
загальноосвітньої школи І-ІІ 
ступенів №2 філія КЗ 
“Перещепинський ООЗ№1” 
Перещепинської міської ради 
 

“Екологічні проблеми малих річок 
міста Перещепине”, 
керівник Мельник Юлія 
Олександрівна 

8 2 2 2 2 16 - 
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15 САМОЙЛЕНКО
-КРИВОНІС 
Роман 
Андрійович 

вихованець комунального 
закладу “Нікопольський 
міський еколого-
натуралістичний центр”, учень 
9 класу комунального закладу 
“Нікопольська середня 
загальноосвітня школа № 20” 
Нікопольської міської ради 

“Дослідження видового різноманіття 
діатомових водоростей р.Кам’янка та 
перспективи їх використання у 
виробництві”, 
керівник Берізка Володимир 
Павлович, керівник гуртка  
комунального закладу 
“Нікопольський міський еколого-
натуралістичний центр” 

8 2 2 3 2 17 ІІІ 

16 ФЕДОРОВИЧ 
Поліна 
Андріївна 

вихованка комунального 
закладу “Міський еколого-
натуралістичний центр  дітей та 
учнівської молоді Марганецької 
міської ради Дніпропетровської 
області”, учениця 11 класу 
комунального закладу 
“Марганецька спеціалізована 
загальноосвітня школа № 9 з 
поглибленим вивченням 
окремих предметів” 
Марганецької міської ради 

“Дослідження малакофауни річки 
Ревун з метою визначення 
екологічного стану, 
керівник Панченко Світлана 
Вікторівна, керівник гуртка 
комунального закладу “Міський 
еколого-натуралістичний центр  
дітей та учнівської молоді 
Марганецької міської ради 
Дніпропетровської області” 

8 2 2 3 2 17 ІІ 

17 ЧУКАРДАШ 
Аліна 
Андріївна 

учениця 10 класу комунального 
закладу освіти “Криворізький 
обласний ліцей-інтернат для 
сільської молоді” 

“Фітоіндикація стану води 
Каховського водосховища в селищі 
Червоногригорівка”,  
керівник Марченко Світлана 
Олександрівна, вчитель біології 
комунального закладу освіти 
“Криворізький обласний ліцей-
інтернат для сільської молоді” 

8 3 2 2 2 16 - 

18 ЧУНДИШКО 
Діана  
Рустамівна 

вихованка комунального 
позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради, 

“Пірогенні сукцесії на арені Дніпра 
та аналіз рослинного покриву згарищ 
у природному заповіднику 
“Дніпровсько-Орільський” 
керівники: 1.Ганжа Дмитро 
Сергійович, науковий співробітник 

7 3 2 3 2 17 ІІІ 
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учениця 11 класу комунального 
закладу “Обухівська 
загальноосвітня школа №1 І-ІІІ 
ступенів” Дніпровської 
районної ради 

природного заповідника 
“Дніпровсько-Орільський”, 2. 
Солдатенко Наталія Андріївна, 
вчитель біології комунального 
закладу “Обухівська загальноосвітня 
школа №1 І-ІІІ ступенів” 
Дніпровської районної ради 

 
 
Члени журі:    БАРАНОВСЬКИЙ Борис Олександрович, старший науковий співробітник НДІ біології  

Дніпровського національного університету ім. О.Гончара 
 

ЛІСОВЕЦЬ Олена Іванівна,  кандидат біологічних наук, доцент кафедри геоботаніки та      
ґрунтознавства  Дніпровського національного університету ім. О.Гончара 

 
МАЙБОРОДА Інна Олександрівна,  заступник директора з навчальної роботи КЗО “ОЕНЦДУМ” 



Додаток 3 
до наказу комунального закладу освіти  
“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” 
від   27.05.  2020    № 21/01-04 

 
ПРОТОКОЛ 

засідання журі по підведенню підсумків обласного (заочного) етапу конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів обласної Природничої школи учнівської молоді  

 
Секція   біології 

 
від    25   травня 2020 року 

Присутні всі члени журі 
 
Черга денна: 
Підведення підсумків обласного (заочного) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів обласної Природничої школи 
учнівської молоді  (далі - Конкурс). 
 
СЛУХАЛИ: 
Кузьменко Марину Борисівну, заступника директора з виховної роботи комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді”, яка доповіла про участь учнів закладів освіти області в Конкурсі. 
 
УХВАЛИЛИ: 
1. Провести оцінювання творчих робіт учасників Конкурсу відповідно до наступних критеріїв: 
Актуальність теми дослідження (далі – 1), максимальна кількість балів - 8; 
Елементи наукової новизни (далі – 2), максимальна кількість балів - 3; 
Обґрунтованість отриманих результатів (далі – 3), максимальна кількість балів - 3; 
Огляд відомих результатів до теми (далі – 4), максимальна кількість балів - 4; 
Відповідність вимогам оформлення наукової  роботи (далі – 5), максимальна кількість балів - 2; 
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№ 
з/п 

Прізвище, ім’я,  
по-батькові Освітній заклад, клас, район/місто Тема НДР,  

науковий керівник 

Оцінка в балах за 
критеріями Сумарна 

оцінка 
балів 

Місце 
1 2 3 4 5 

1 ЛАВРІЄНКО 
Кирило 
Іванович 
 

Вихованець комунального закладу 
“Дитячий екологічний центр” 
Кам’янської міської ради, учень 10 
класу комунального закладу 
“Середня загальноосвітня школа 
№ 44” Кам’нської міської ради  

“Грак Corvus frugilegus у місті 
Кам’янське: просторовата часова 
динаміка зимуючих популяцій,” 
керівник Гаврилюк А. І., директор КЗ 
“Дитячий екологічний центр” 
Кам’янської міської ради 

7 3 
 

2 
 

3 2 17 ІІІ 

2 ПРИХОДЬКО 
Жанна 
Ігорівна 
 
 

учениця 10 класу комунального  
закладу “Черкаська  
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів” Новомосковської 
районної ради  

“Ні”  Скажемо пластику,” 
керівник Кочева Л. В., вчитель 
комунального закладу“ Черкаська  
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Новомосковської районної ради 

8 1 
 

1 1 2 13 А 

3 СЕРДЮК 
Софія  
Аркадіївна 

вихованка комунального закладу 
“Міський еколого-
натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” Марганецької 
міської ради, учениця 10 класу 
комунального закладу 
“Марганецька гуманітарна 
Гімназія ім.Т. Г Шевченка” 
Марганецької міської   ради 

“Дослідження впливу лігногумату на 
пророщування бобових та овочевих 
культур та визначення його 
оптимальної дози”, 
керівник Панченко С. В., керівник 
гуртка КЗ“ Міський еколого- 
натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” Марганецької 
міської ради 

6 2 
 

3 2 2 15 ІІІ 

4 ЦІКАЛО 
Владислав 
Романович 

учень 10 класу комунального 
закладу “Криворізька 
загальноосвітня школа І- ІІІ 
ступенів №21” Криворізької 
міської ради 
 

“Дослідження стану та причин 
алергічних проявів серед дітей 
шкільного віку,” 
керівник Костяк Т. І., вчитель біології 
КЗ“ Криворізька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №21” 
Криворізької міської ради   
 

8 3 2 2 2 
 

17 ІІІ 
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5 БАРАННИК 
Ольга 
Віталіївна 

учениця 9 класу комунального 
закладу “Слобожанський 
навчально- виховний комплекс 
№1” “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ- ІІІ 
ступенів – Центр позашкільної 
освіти”Слобожанської селищної 
ради  

 “Вплив дисбалансу NO-системи в 
організмі хронічно алкоголізованих 
 щурів”, 
керівник Оліфер К. В., вчитель біології 
КЗ“ Слобожанський НВК № 1” 
Слобожанської селищної ради 
 

8 3 
 

3 
 

2 
 

2 18 ІІ 

6 БІЛЕНЬКИЙ 
Еміль 
Геннадійович 

учень 10 класу комунального 
навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей ” Дніпровської 
міської ради   

“Вплив андрогенодефіциту на 
біоелектричну активність литкового 
м.,язу щурів- самців,” 
керівник Родинський О. Г.,професор 
ГУ “Дніпровська медична академія” 

8 3 
 

3 
 

4 
 

2 20 І 

7 ВИШНЕВСЬКИЙ 
Максим 
Сергійович 

учень 10 класу комунального 
навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей ” Дніпровської 
міської ради   

“Аналіз частоти захворюваності на 
ГРВІ з ускладненнями на вірусний та 
бактеріальний риносинусит у хворих з 
сезонним алергічним риносинуситом,”  
керівник Вишневська О.В., лікар 
отоларинголог 

8 2 
 
 
 
 
 

1 2 2 15 ІІІ 

8 КИРПА 
Валерія 
Володимирівна 

учениця 9 класу комунального 
закладу “Слобожанський 
навчально- виховний комплекс 
№1” “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ- ІІІ 
ступенів – Центр позашкільної 
освіти ліцей” Слобожанської 
селищної ради  

“Дослідження впливу ефірних олій на 
серцево-судинну систему людини,” 
керівник Макаренко Л.Г., вчитель 
біології КЗ“ Слобожанський НВК № 
1” Слобожанської селищної ради 
 
 
 

6 2 
 
 

2 
 
 
 

2 
 
 

2 14 А 

9 СІМОНОВА 
Софія 
Андріївна 

учениця 11 класу комунального 
навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей ” Дніпровської 
міської ради   

“Аналіз стресостійкості особливостей 
адаптаційних реакцій серцево-
судинної системи підлітків-
випускників з різним рівнем 
навчального навантаження”, 

8 3 
 
 

3 
 

4 2 20 
 

І 
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керівник Хоменко О.М., доцент ДНУ 
ім.О. Гончара 

 
 
      Члени журі:   ХОМЕНКО Олена Миколаївна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізіології людини і  
                                                    тварин  Дніпровського національного університету  ім. О. Гончара  
                                               

                                                   ЛІСОВЕЦЬ Олена Іванівна,  кандидат біологічних наук, доцент кафедри геоботаніки та      
                                                   ґрунтознавства  Дніпровського національного університету  ім. О. Гончара  
                                                      

                                             КУЗЬМЕНКО Марина Борисівна,  заступник директора з виховної роботи КЗО ОЕНЦДУМ.   



Додаток 4 
до наказу комунального закладу освіти  
“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” 
від    27.05.   2020    № 21/01-04 

 
ПРОТОКОЛ 

засідання журі по підведенню підсумків обласного (заочного) етапу конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів обласної Природничої школи учнівської молоді  

 
Секція   психології 

 
від    27   травня 2020 року 

Присутні всі члени журі 
 
Черга денна: 
Підведення підсумків обласного (заочного) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів обласної Природничої школи 
учнівської молоді  (далі - Конкурс). 
 
СЛУХАЛИ: 
Кондратьєву Тетяну Василівну, методиста з наукової роботи комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей 
та учнівської молоді”, яка доповіла про участь учнів закладів освіти області в Конкурсі. 
 
УХВАЛИЛИ: 
1. Провести оцінювання творчих робіт учасників Конкурсу відповідно до наступних критеріїв: 
Актуальність теми дослідження (далі – 1), максимальна кількість балів - 8; 
Елементи наукової новизни (далі – 2), максимальна кількість балів - 3; 
Обґрунтованість отриманих результатів (далі – 3), максимальна кількість балів - 3; 
Огляд відомих результатів до теми (далі – 4), максимальна кількість балів - 4; 
Відповідність вимогам оформлення наукової  роботи (далі – 5), максимальна кількість балів - 2; 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я,  
по-батькові Освітній заклад, клас, район/місто Тема НДР,  

науковий керівник 

Оцінка в балах за 
критеріями 

Сумарна 
оцінка 
балів 

Місце 
1 2 3 4 5 

1 ЗІНОВ’ЄВ 
Арсеній 

вихованець комунального закладу 
освіти “Обласний еколого- 

“Емоційний інтелект як чинник 
подолання стресу“ 

  8   2    3 4 2 19 І 
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Олександрович 
 

натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” ДОР, учень 9 
класу комунального закладу “НВК № 
1 “Загальноосвітня багатопрофільна 
школа ІІ- ІІІ ступенів-Центр 
позашкільної освіти” Слобожанської 
селищної ради 

Керівник Сарбаєва Ярослава 
Юріївна, практичний психолог КЗ 
“Слобожанський НВК № 1” 
Слобожанської селищної ради 
 

2 МАЛА 
ПОЛІНА 
Олегівна 
 

вихованка комунального закладу 
“Дитячий екологічний центр” 
Кам’янської міської ради, учениця 11 
класу комунального закладу 
“Середня загальноосвітня школа № 5 
ім. Г.Романової” Кам’янської міської 
ради 

“Психофізичний розвиток  
підлітків та фактори, що його 
формують,” 
керівник Єхалова Людмила 
Василівна, практичний психолог 
комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа № 5 ім.  
Г. Романової” Кам’янської міської 
ради 

7 2 3 3 2 17 ІІ 

3 ПОРТЯНКО 
Олександра 
Андріївна 

вихованка комунального закладу 
освіти “Обласний еколого- 
натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” ДОР, учениця 10 
класу комунального закладу 
“Слобожанський НВК №1 
Загальноосвітня багатопрофільна 
школа ІІ-ІІІ ступенів–Центр 
позашкільної освіти” Слобожанської 
селищної ради 

“Гендерна нерівність як соціальна 
проблема сьогодення”,  
Керівники: Гуденко Світлана 
Марківна, вчитель української 
мови КЗ“ Слобожанський НВК № 
1”, Батуріна Марія Валеріївна, 
доктор соціологічних наук, 
професор ДНУ ім. О. Гончара  

7 2 1 3 2 15 ІІІ 

 
Члени журі:                     ЛАЗАРЕНКО Вікторія Іванівна, доцент кафедри соціальної психології  і психології управління    
                                          Дніпровського національного університету ім. О. Гончара 
 
                                           ХАМІНІЧ Олена Миколаївна, практичний психолог, керівник гуртка КЗО “ОЕНЦДУМ”   
 
                                           КОНДРАТЬЄВА  Тетяна Василівна, методист  КЗО “ОЕНЦДУМ”   
                                            
 



Додаток 5 
до наказу комунального закладу освіти  
“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” 
від   27.05.  2020   № 21/01-04 

 
ПРОТОКОЛ 

засідання журі по підведенню підсумків обласного (заочного) етапу конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів обласної Природничої школи учнівської молоді  

 
Секція   агрономії, ветеринарії, зоотехнії 

 
від    27   травня 2020 року 

Присутні всі члени журі 
 
Черга денна: 
Підведення підсумків обласного (заочного) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів обласної Природничої школи 
учнівської молоді  (далі - Конкурс). 
 
СЛУХАЛИ: 
Іванус Аллу Василівну, методиста комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, яка 
доповіла про участь учнів закладів освіти області в Конкурсі. 
 

УХВАЛИЛИ: 
1. Провести оцінювання творчих робіт учасників Конкурсу відповідно до наступних критеріїв: 
Актуальність теми дослідження (далі – 1), максимальна кількість балів - 8; 
Елементи наукової новизни (далі – 2), максимальна кількість балів - 3; 
Обґрунтованість отриманих результатів (далі – 3), максимальна кількість балів - 3; 
Огляд відомих результатів до теми (далі – 4), максимальна кількість балів - 4; 
Відповідність вимогам оформлення наукової  роботи (далі – 5), максимальна кількість балів – 2. 
 

№ 
з/п Прізвище, ім’я,  

по-батькові Освітній заклад, клас, район/місто Тема НДР,  
науковий керівник 

Оцінка в балах за 
критеріями 

Сумар
на 

оцінка 
балів 

Місце 
1 2 3 4 5 

1 ГОНЧАР 
Ростислав  

Вихованець комунального 
закладу “Дитячий екологічний 

“Дослідження впливу біологічно-
активних речовин у складі кормів на 

8 3 2 3 1 17 ІІ 



2 
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Олегович центр” Кам’янської міської 
ради, 
учень 11 класу комунального 
закладу "Середня 
загальноосвітня школа №4 ім. 
А.С.Макаренка" Кам’янської 
міської ради 

якісні характеристики м’яса курчат 
бройлерів” 
Науковий керівник: Корнієнко І.М., 
керівник гуртка комунального закладу 
“Дитячий екологічний центр” 
Кам’янської міської ради, кандидат 
технічних наук, доцент Дніпровського 
державного технічного університету,   
Керівник: Антонова А.М., вчитель 
біології КЗ "Середня загальноосвітня 
школа №4 ім. А.С.Макаренка" 
Кам’янської міської ради   

2 КОРОЛЬОВА 
Поліна 
Юріївна 
 

Вихованка комунального 
закладу “Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської міської 
ради, 
учениця 9 класу комунального 
закладу “Навчально-виховний 
комплекс  “Гімназія №11- 
спеціалізована школа з 
поглибленим вивченням 
іноземних мов І ступеня – 
дошкільний навчальний заклад 
“Еврика” Кам’янської міської 
ради 

“Дослідження впливу ґрунтів різних 
районів міста Кам'янське на схожість, 
ріст та розвиток квасолі кущової сорту 
Калинка Ніжинська” 
Керівник: Сорока Т.Г., методист 
комунального закладу “Дитячий 
екологічний центр” Кам’янської міської 
ради 
 

6 3 3 2 1 15 А 

3 СВІДРИК 
Карина 
Андріївна 

Вихованка комунального 
закладу “Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської міської 
ради, 
учениця 11 класу комунального 
закладу “Навчально-виховний 
комплекс “Гімназія  
№ 11 - спеціалізована школа з 
поглибленим вивченням 

“Гуманне зменшення чисельності 
безпритульних собак у м. Кам’янському 
шляхом стерилізації зі застосуванням 
мазі “Гуміфарм”  на після операційних 
ранах у собак.” 
Керівники: Гаврилюк А. І., директор, 
Пасічник А.В., керівник гуртка 
комунального закладу “Дитячий 
екологічний центр” Кам’янської міської 

8 3 3 4 1 19 І 
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іноземних мов І ступеня - 
дошкільний навчальний заклад 
“Еврика” Кам’янської міської 
ради 

ради 

4 ЗАПОРОЖЕЦЬ  
Дмитро 
Валентинович 
 

 

 

Учень 10 класу комунального 
закладу освіти “Криворізький 
обласний ліцей-інтернат для 
сільської молоді” Дніпровської 
обласної ради 

“Використання гідропонної рослинної 
зеленої маси в кормовому раціоні 
свійських тварин.” 
Керівники: Яковенко З.М., вчитель 
біології КЗО “КОЛІ” ДОР, Комісар І.О., 
керівник гуртка КПНЗ “СЮН” 
Покровського району Криворізької 
міської ради. 

7 2 3 2 1 15 А 

5 ПЛАКІДІН  
Сергій: 
Олексійович 

Учень 10 класу комунального 
закладу освіти “Криворізький 
обласний ліцей-інтернат для 
сільської молоді” Дніпровської 
обласної ради 

Вплив стимуляторів росту на 
проростання насіння. 
Керівник: Марченко С.О., вчитель 
біології КЗО “КОЛІ” ДОР 

6 2 3 3 1 15 А 

6 КІЯХОВ  
Іван 
Олександрович 

Учень 11 класу комунального 
закладу “Кочерезький 
навчально-виховний комплекс 
“Кочерезька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів-дитячий 
садок” Вербківської сільської 
ради 

“Акліматизація ялини колючої в 
умовах Степової зони України” 
Кер. Тишкевич В.Т., керівник гуртка 
КНЗ  “Центру позашкільної освіти” 
Вербківської сільської ради 

7 2 2 3 2 16 ІІІ 

7 ГОЛУБЕНКО 
Дарина 
Русланівна 

Вихованка комунального 
закладу “Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської міської 
ради, учениця 9 класу 
Комунальний заклад “Гімназія 
№ 27” Кам’янської міської ради 

“Залежність показників температури 
кінчика носа та ректальної температури 
у собак під впливом різних 
патологічних процесів” 
Керівник: Пасічник А. В., керівник 
гуртка комунального закладу “Дитячий 
екологічний центр” Кам’янської міської 
ради  

7 2 3 2 1 15 А 

8 ІВАНОВА  
Марія 

учениця 9 класу комунального 
закладу освіти "Навчально-

“Вибір оптимальних технологічних 
режимів вирощування молодняку 

7 2 3 3 1 16 ІІІ 
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Володимирівна виховний комплекс "Межівська 
загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів - аграрний ліцей-
інтернат" Межівської селищної 
ради" 

нутрій. ”                                                      
Керівник: Грицай Л. В., вчитель біології  
КЗО “Навчально-виховний комплекс“ 
“Межівська загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів - аграрний ліцей-інтернат” 
Межівської селищної ради 

9 ІВАНЧИКОВ     
Тарас 
Миколайович 
 

учень 9 класу комунального 
закладу “Слобожанський НВК 
№1 “Загальноосвітня                   
багатопрофільна школа II – III 
ступенів – Центр позашкільної 
освіти” Слобожанської 
селищної ради 
 

“Вплив густоти посіву на ріст, розвиток 
і врожайність гібриду кукурудзи 
Феномен” 
Науковий керівник: Цилюрик О. І., 
кандидат сільськогосподарських наук, 
професор ДДАЕУ;  
керівник: Макаренко Л.Г., вчитель 
біології КЗ “Слобожанський НВК 
№1“Загальноосвітня багатопрофільна 
школа II – III ступенів – Центр 
позашкільної освіти” Слобожанської 
селищної ради”                                  

8 2 3 2 1 16 ІІІ 

10 КУЗЬМІНА 
Олександра 
Дмитрівна  

учениця 10 класу комунального 
навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” 
Дніпровської міської ради 

“Санітарна якість морозива пломбір 
різних виробників. ” 
Керівник: Білан М.В., кандидат 
ветеринарних. наук, доцент кафедри 
епізоотології та інфекційних хвороб 
тварин ДДАЕУ 

8 3 3 3 1 18 ІІ 

11 ДАНИЧ  
Катерина 
Романівна 

Вихованка комунального 
позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради, 
учениця 11 класу комунального 
закладу “Миколаївська 
загальноосвітня школа №2 І-ІІІ 
ступенів” Дніпровської 

“Вплив кормових добавок на 
продуктивність курей-несучок в умовах 
приватного господарства Дніпровського 
району. ” 
Науковий керівник: Антоненко П. П., 
доктор сільськогосподарських наук, 
професор кафедри клінічної діагностики 
та ВХТ факультету ветеринарної 
медицини ДДАЕУ;  
керівник: Синичич Л.І., методист КПНЗ 

8 3 3 2 1 17 ІІ 
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районної ради “ЦЕНТУМ” Дніпровської районної ради 
12 КОВАЛЕНКО 

Ярослав 
Євгенович, 

Вихованець комунального 
позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради, 
учень 11 класу комунального 
закладу “Олександрівська 
загальноосвітня школа  І-ІІІ 
ступенів” Дніпровської 
районної ради 

“Діагностика, профілактика  та 
лікування  катарального гастроентериту  
поросят.” 
Науковий керівник: Антоненко П.П., 
доктор сільськогосподарських наук, 
професор кафедри клінічної діагностики 
та ВХТ ДДАЕУ; 
керівник: Синичич Л.І., методист КПНЗ 
”ЦЕНТУМ” Дніпровської райради 

8 2 3 2 1 16 ІІІ 

13 КУЧЕР  
Анна 
Сергіївна 
 

Вихованка комунального 
позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради, 
учениця 11 класу комунального 
закладу “Обухівська 
загальноосвітня школа  №1 І-ІІІ 
ступені” Дніпровської районної 
ради 

“Вплив віку висаджування розсади  на 
урожайність перцю.” 
Науковий керівник: Шевченко С. М., 
кандидат сільськогосподарських наук, 
доцент кафедри  загального 
землеробства та   ґрунтознавства 
ДДАЕУ; керівник: Синичич Л.І., 
методист КПНЗ “ЦЕНТУМ” 
Дніпровської районної ради 

5 2 3 3 1 14 А 

14 ВАСАРАБ-
КОЖУШНА 
Олександра 
Юріївна 

Вихованка комунального 
позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради, 
учениця 11 класу комунального 
закладу “Підгородненська 
загальноосвітня школа №2  І-ІІІ 
ступенів” Дніпровської 
районної ради 

 “Господарсько-біологічна оцінка сортів 
та гібридів кукурудзи цукрової.”  
Науковий керівник:  Шевченко С. М., 
к.с.н, доцент кафедри  загального 
землеробства та   ґрунтознавства 
ДДАЕУ; керівник: Синичич Л.І., 
методист КПНЗ“ЦЕНТУМ” 
Дніпровської райради 

6 2 3 3 2 16 ІІІ 
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15 КАЛИСТА 
Ангеліна 
Олександрівна 

Вихованка комунального 
позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради, 
учениця 9 класу комунального 
закладу “Обухівська 
загальноосвітня школа №1 І-ІІІ 
ступенів” Дніпровської 
районної ради 

“Вплив типу годівлі на відгодівельні 
якості курчат-бройлерів”.  
Науковий керівник:  Анто-ненко П. П., 
доктор сільськогосподарських наук, 
професор кафедри клінічної діагностики 
та ВХТ ДДАЕУ; 
керівник: Синичич Л.І., методист 
КПНЗ“ЦЕНТУМ” Дніпровської райради 

7 2 2 3 1 15 А 

16 ЄФИМЕНКО  
Катерина 
Іванівна 

Вихованка комунального 
позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради, 
учениця 11 класу комунального 
закладу "Горянівськький 
навчально-виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів - дошкільний 
навчальний заклад" 
Дніпровської районної ради 

“Оцінка урожайності гібридів 
кукурудзи середньої групи стиглості 
при вирощуванні в приватних умовах.” 
Керівник: Синичич Л.І., методист 
КПНЗ“ЦЕНТУМ” Дніпровської райради 
 
 

5 2 2 2 2 13 А 

17 ПОДА  
Дмитро 
Ігорович 

Вихованець комунального 
позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради, 
учень 11 класу комунального 
закладу “Партизанська 
загальноосвітня школа 
 І-ІІІ ступенів” Дніпровської 

“Порівняння продуктивності сортів 
бамії української та зарубіжної селекції 
в умовах Північного Степу.” 
Керівник: Сидоренко О.М., вчитель 
біології КЗ “Партизанська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів” Дніпровської районної ради 

8 3 3 4 2 20 І 
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районної ради 
18 ХАРЧЕНКО  

Діана  
Валеріївна 

Вихованка комунального 
позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради, 
учениця 11 класу комунального 
закладу “Горянівський 
навчально-виховний комплекс 
“Загальньоосвітня школа  І-ІІІ 
ступенів - дошкільний 
навчальний заклад”    
Дніпровської районної ради 

 “Вплив способу посіву коріандру на 
його врожайність.” 
Керівник: Синичич Л.І., методист 
КПНЗ“ЦЕНТУМ” Дніпровської райради 
 

5 2 2 2 1 12 А 

 
 Члени журі:           КОТЧЕНКО Марина Валентинівна, доцент кафедри рослинництва   Дніпровського державного   
                                 аграрно-економічного університету 
          
                                ЗАЖАРСЬКИЙ Володимир Володимирович, заступник декана ветеринарного факультету  
                                Дніпровського державного аграрно-економічного університету 
                       
                                 ІВАНУС Алла Василівна, методист КЗО “ОЕНЦДУМ” 



 
Додаток 6 
до наказу комунального закладу освіти  
“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” 
від   27.05.  2020    № 21/01-04 

 
ПРОТОКОЛ 

засідання журі по підведенню підсумків обласного (заочного) етапу конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів обласної Природничої школи учнівської молоді  

 
Секція   сучасних біотехнологій 

 
від    27   травня 2020 року 

Присутні всі члени журі 
 
Черга денна: 
Підведення підсумків обласного (заочного) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів обласної Природничої школи учнівської 
молоді  (далі - Конкурс). 
 
СЛУХАЛИ: 
Гармаш Світлану Миколаївну, кандидата сільськогосподарських наук, доцента кафедри охорони праці та БЖД ДВНЗ “Український державний 
хіміко-технологічний університет”, яка доповіла про участь учнів закладів освіти області в Конкурсі. 
 
УХВАЛИЛИ: 
1. Провести оцінювання творчих робіт учасників Конкурсу відповідно до наступних критеріїв: 
Актуальність теми дослідження (далі – 1), максимальна кількість балів - 8; 
Елементи наукової новизни (далі – 2), максимальна кількість балів - 3; 
Обґрунтованість отриманих результатів (далі – 3), максимальна кількість балів - 3; 
Огляд відомих результатів до теми (далі – 4), максимальна кількість балів - 4; 
Відповідність вимогам оформлення наукової  роботи (далі – 5), максимальна кількість балів - 2; 
 

 
 



 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я,  
по-батькові 

Освітній заклад, клас, 
район/місто 

Тема НДР,  
науковий керівник 

Оцінка в балах за 
критеріями 

Сумарна 
оцінка 
балів 

Місце 
1 2 3 4 5 

1 АВРАМЕНКО 
Єва 
Аркадіївна 

учениця 11 класу комунального 
навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей ” Дніпровської 
міської ради   

Дослідження основних біохімічних 
показників стічних вод 
Керівник: Гармаш С.М, кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент 
кафедри охорони праці та БЖД ДВНЗ 
“Український державний хіміко-
технологічний університет” 

6 2 2 4 2 16 III 

2 БЕЛЬТЮКОВ
А Єлизавета 
Андріївна 
 

Вихованка комунального закладу 
“Міський еколого-
натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді Марганецької 
міської ради Дніпропетровської 
області”, учениця 10 класу 
комунального закладу 
“Марганецька спеціалізована 
природничо-математична школа 
І-ІІІ ступенів №11 Марганецької 
міської ради Дніпропетровської 
області” 

Інтенсивний спосіб культивування  
гриба гливи звичайної (Рleurotus 
ostreatus) на соломі злакових з 
додаванням молочної сироватки різної 
концентрації   
Керівник: Зубкова В.Г., керівник 
гуртка “Сучасні біотехнології” КЗ 
“Міський еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді 
Марганецької міської ради 
Дніпропетровської області” 

 
 

7 2 3 2 2 16 III 

3 БОНДАРЕНК
О Максим  
Ігорович 

Вихованець комунального 
позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Дніпровської 
районної ради, учень 11 класу 
комунального закладу 
“Горянівський НВК “ЗОШ І-ІІІ 
ступенів»-Дошкільний 
навчальний заклад "Дніпровської 

Дослідження ефективності очищення 
поверхневих вод природними 
сорбентами 
Керівники: Гармаш С.М, кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент 
кафедри охорони праці та БЖД ДВНЗ 
“УДХТУ”; Синичич Л.І, методист 
КПНЗ "Центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді" 
Дніпровської районної ради  

7 2 2 
 

2 1 14 A 



 
районної ради Дніпропетровської 
області 

4 ГОЦИК  
Катерина 
Романівна 

Вихованка комунального 
позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Дніпровської 
районної ради, учениця 11 класу 
комунального навчального 
закладу “Хіміко-екологічний 
ліцей” Дніпровської міської ради 

Дослідження отримання вина 
виноградного  та оцінка його якості 
Керівник: Мітіна Н.Б., кандидат 
технічних наук, доцент, зав каф. 
охорони праці та БЖД ДВНЗ УДХТУ 

6 2 2 
 

2 2 14 A 

5 ДУБОВИК  
Данило 
Віталійович 
 

учень 11 класу комунального 
навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей ” Дніпровської 
міської ради   

Дослідження біологічної та радіаційної 
безпеки сировини для біотехнологічних 
виробництв 
Керівник: Гармаш С.М, кандидат 
сільськогосподарських наук, доцента 
кафедри охорони праці та БЖД ДВНЗ 
“УДХТУ” 

7 2 2 3 2 16 III 

6 ЖВАНКО 
Володимир 
Васильович 

Вихованець комунального 
позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Дніпровської 
районної ради, учень 11 класу 
комунального закладу "Балівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів" Дніпровської районної 
ради  

Дослідження органолептичних і 
фізико-хімічних властивостей 
липового меду 
Керівники: Гармаш С.М, кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент 
кафедри охорони праці та БЖД ДВНЗ 
“УДХТУ”; Синичич Л.І, методист 
КПНЗ "Центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді" 
Дніпровської районної ради 

6 2 2 
 

3 2 
 

15 ІІІ 

7 ЗАЙЦЕВА  
Анастасія 
Андріївна 
 

Учениця 8 класу комунального 
закладу "Навчально-виховний 
комплекс "Загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІ ступенів - 
академічний ліцей №15" 

Розробка найоптимальнішої рецептури 
дозрівання компосту за якісними та 
часовими показниками  
Керівник: Брич К.А., вчитель біології 
НВК-академічного ліцею №15 

5 2 2 
 

3 2 
 

14 A 



 
Кам'янської міської ради 

8 КОМАРЬ  
Марія 
Олександрівна 

Вихованка комунального закладу 
“Дитячий екологічний центр” 
Кам’янської міської ради, 
учениця 10 класу комунального 
закладу “Середня 
загальноосвітня школа № 4 ім. 
А.С. Макаренка” Кам’янської 
міської ради 
 

Розробка удосконаленої технології 
очищення стічних вод із застосуванням 
методів іммобілізації біоценозу 
активного мулу на прикладі очисних 
споруд м. Кам’янського  
Керівник: Корнієнко І.М., керівник 
гуртка “Сучасні біотехнології” КЗ 
“Дитячий екологічний центр” 
Кам’янської міської ради, зав кафедри 
промислової біотехнології та загальної 
хімії ДДТУ, к.т.н., доцент. 

7 3 2 
 

4 2 
 

18 II 

9 КОШЛЯК  
Арсеній 
Сергійович 

учень 11 класу комунального 
навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей ” Дніпровської 
міської ради   

Отримання ряжанки при застосуванні 
лакто- і біфідобактерій та натуральних 
добавок 
Керівники: Гармаш С.М, кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент 
кафедри охорони праці та БЖД ДВНЗ 
“УДХТУ”; 

5 2 2 
 

4 2 
 

15 Ш 

10 КУЧУГУРНА  
Ілона 
Володимирівна 

Вихованка комунального 
позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Дніпровської 
районної ради, учениця 11 класу 
комунального закладу 
"Обухівська загальноосвітня 
школа №1 І-ІІІ ступенів" 
Дніпровської  районної ради  

Оцінка якості сучасних кисломолочних 
сирів 
Керівники: Гармаш С.М, кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент 
кафедри охорони праці та БЖД ДВНЗ 
“УДХТУ”; Синичич Л.І, методист 
КПНЗ "Центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді" 
Дніпровської районної ради 

5 2 2 
 

4 2 
 

15 III 

11 ЛАРЧЕНКО 
Сергій 
Васильович 
 

Вихованець комунального 
позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Дніпровської 

Дослідження отримання біоетанолу  
з овочевих відходів 
Керівники: Гармаш С.М, кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент 
кафедри охорони праці та БЖД ДВНЗ 

8 3 3 
 

4 2 
 

20 I 



 
районної ради, учень 11 класу 
комунального закладу 
"Горянівський навчально-
виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів - Дошкільний 
навчальний заклад" Дніпровської 
районної ради  

“УДХТУ”; Боярчук І.П., директор, 
Синичич Л.І, методист КПНЗ "Центр 
еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді" Дніпровської 
районної ради 

12 МАРЧЕНКО  
Максим 
Сергійович 
 

Вихованець комунального 
позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Дніпровської 
районної ради, учень 11 класу 
комунального закладу "Балівська 
ЗОШ" Дніпровської районної 
ради  

Отримання біокефіру з заквасок 
бактеріальних ІПРОВІТ та GOOD 
FOOD 
Керівник: Мітіна Н.Б., кандидат 
технічних наук, доцент, зав каф. 
охорони праці та БЖД ДВНЗ УДХТУ 

6 2 2 
 

3 2 
 

15 III 

13 МІТІНА  
Софія  
Дмитрівна 

Учениця 11 класу комунального 
закладу освіти "Середня 
загальноосвітня школа №107" 
Дніпровської міської ради 
 

Дослідження впливу мікроорганізмів 
біогумусу  на біодеструкцію 
термопластичних поліуретанів 
Керівники: Мітіна Н.Б., кандидат 
технічних наук, доцент, зав каф. 
охорони праці та БЖД ДВНЗ УДХТУ; 
Вострикова К.В., заст. директора з 
навчально-виховної роботи, вчитель 
хімії ІІ кат. КЗО СЗШ №107 ДМР 

8 3 3 
 

4 2 
 

20 I 

14 МОСНИЙ 
Владислав 
Сергійович 

 

Вихованець комунального 
позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Дніпровської 
районної ради, учень 11 класу 
комунального закладу 

Дослідження властивостей біойогурту, 
отриманого в лабораторних умовах 
Керівник: Мітіна Н.Б., кандидат 
технічних наук, доцент, зав каф. 
охорони праці та БЖД ДВНЗ УДХТУ 

5 2 2 
 

3 2 
 

14 A 



 
"Обухівський навчально-
виховний комплекс №2 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів - дошкільний 
навчальний заклад" Дніпровської 
районної ради Дніпропетровської 
області 

15 ПЛЮЩАКОВА  
Аліна 
Віталіївна 

учениця 10 класу комунального 
навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей ” Дніпровської 
міської ради   

Дослідження біохімічного очищення 
стічних вод від органічних речовин 
Керівник: Гармаш С.М, кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент 
кафедри охорони праці та БЖД ДВНЗ 
“УДХТУ” 

6 2 3 
 

3 2 
 

16 III 

16 ПОГОРІЛА 
Дар’я 
Романівна 
 

учениця 10 класу комунального 
закладу “Слобожанський 
навчально- виховний комплекс 
№1” “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ- ІІІ 
ступенів – Центр позашкільної 
освіти” Слобожанської селищної 
ради 

Дослідження впливу похідних 3 – 
сульфолену на ростові якості 
проростків кукурудзи гібриду галатея  
Керівники: Лихолат Ю.В., д.б.н. 
професор, зав. каф. фізіології та 
інтродукції рослин ДНУ; Міщенко В.І., 
викладач. медико-санітарної підготовки 
КЗ “Слобожанський НВК” 
Слобожанської селищної ради  

7 2 2 
 

3 2 
 

16 III 

17 ПОРТНА  
Єлизавета 
Павлівна 
 

Вихованка комунального 
позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Дніпровської 
районної ради, учениця 11 класу 
комунального закладу 
"Обухівський навчально-
виховний комплекс №2 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів - дошкільний 

Дослідження процесу вермикуль-
тивування на овочевих відходах 
Керівники: Мітіна Н.Б., кандидат 
технічних наук, доцент, зав каф. 
охорони праці та БЖД ДВНЗ УДХТУ; 
Синичич Л.І, методист КПНЗ "Центр 
еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді" Дніпровської 
районної ради 

6 2 3 
 

2 2 
 

15 III 



 
навчальний заклад" Дніпровської 
районної ради Дніпропетровської 
області 

18 САПИЦЬКА 
Олександра 
Андріївна 

Вихованка комунального закладу 
“Дитячий екологічний центр” 
Кам’янської міської ради, 
учениця 11 класу комунального 
закладу “Середня 
загальноосвітня школа № 4 ім. 
А.С. Макаренка” Кам’янської 
міської ради 
 

Підвищення біологічної цінності 
йогурту за рахунок використання 
біоагентів 
Керівник: Корнієнко І.М., керівник 
гуртка “Сучасні біотехнології” КЗ 
“Дитячий екологічний центр” 
Кам’янської міської ради, зав кафедри 
промислової біотехнології та загальної 
хімії ДДТУ, к.т.н., доцент 

5 
 

2 2 
 

3 2 
 

14 A 

19 СТАРІШКО  
Валерія 
Євгеніївна 
 

учениця 9 класу комунального 
закладу “Слобожанський 
навчально- виховний комплекс 
№1” “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ- ІІІ 
ступенів – Центр позашкільної 
освіти” Слобожанської селищної 
ради 

Дослідження фізико-хімічних та 
мікробіологічних показників якості 
кефіру, отриманого резервуарним та 
термостатним способами  
Керівники: Міщенко В.І., викладач 
медико-санітарної підготовки КЗ 
«Слобожанський НВК №1 
Слобожанської селищної ради»; 
Гармаш С.М, кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент 
кафедри охорони праці та БЖД ДВНЗ 
“УДХТУ”; 

5 
 

2 3 
 

2 2 
 

14 A 

20 СТЕЛЬМАЩУК  
Владислав 
Миколайович 
 

Вихованець комунального 
позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Дніпровської 
районної ради, учень 11 класу 
комунального закладу 
"Підгороднянська 
загальноосвітня школа №2 І-ІІІ 

Біодеградабельний полімер на основі 
полівінілового спирту та крохмалю 
Керівники: Ситар В.І., к.т.н, проф., зав. 
каф. машинобудування та інженерної 
механіки ДВНЗ УДХТУ; 
Кабат О.С., к.т.н., доцент кафедри 
машинобудування та інженерної 
механіки ДВНЗ УДХТУ 

7 3 2 4 2 18 II 



 
ступенів" Дніпровської районної 
ради 

21 СТРУС 
Мирослава 
Володимирівна 

учениця 10 класу комунального 
навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей ” Дніпровської 
міської ради   

Дослідження ефективності  біосорбенту 
для очищення поверхневих вод  від 
відпрацьованих моторних масел 
Керівники: Гармаш С.М, кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент 
кафедри охорони праці та БЖД ДВНЗ 
“УДХТУ”; Ситник Т.В., вчитель хімії 
вищої категорії, директор КНЗ ХЕЛ 

8 
 

3 3 
 

4 2 
 

20 I 

22 ТКАЧЕНКО  
Валерія 
Костянтинівна 
 

Вихованка комунального 
позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Дніпровської 
районної ради, учениця 11 класу 
комунального закладу 
"Обухівська загальноосвітня 
школа №1 І-ІІІ ступенів" 
Дніпровської  районної ради 

Дослідження ефективності очищення 
стічних вод після стадії біологічної 
очистки 
Керівник Гармаш С.М, кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент 
кафедри охорони праці та БЖД ДВНЗ 
“УДХТУ” 

6 
 

2 2 
 

2 2 
 

14 A 

23 ФЕДЬКО  
Микола 
Миколайович 

учень 11 класу комунального 
навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей ” Дніпровської 
міської ради   

Біоіндикація забруднення стічних вод 
важкими металами  
Керівник Гармаш С.М, кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент 
кафедри охорони праці та БЖД ДВНЗ 
“УДХТУ” 

6 
 

3 3 
 

2 2 
 

16 III 

24 ЧАПЛИГІНА 
Ангеліна 
Андріївна 
 

Вихованка комунального 
позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Дніпровської 
районної ради, учениця 11 класу 
комунального закладу 

Дослідження органолептичних та 
фізико-хімічних властивостей квасу 
Керівники: Мітіна Н.Б., кандидат 
технічних наук, доцент, зав каф. 
охорони праці та БЖД ДВНЗ УДХТУ; 
Синичич Л.І, методист КПНЗ "Центр 
еколого-натуралістичної творчості 

5 
 

2 3 
 

3 2 
 

15 ІІІ 



 
"Обухівська загальноосвітня 
школа №1 І-ІІІ ступенів" 
Дніпровської  районної ради 

учнівської молоді" Дніпровської 
районної ради 

25 ЧЕРЕПКОВ 
Олександр 
Валерійович 
 

учень 10 класу комунального 
навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей ” Дніпровської 
міської ради   

Дослідження біотрансформації 
полістиролових відходів 
Керівник Гармаш С.М, кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент 
кафедри охорони праці та БЖД ДВНЗ 
“УДХТУ” 

8 
 

3 2 
 

3 2 
 

18 II 

 
 

Члени журі:   МІТІНА Наталя Борисівна. кандидат технічних наук, доц., зав. каф. охорони праці та БЖД 
ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет” 

 ____________________ 
ГАРМАШ Світлана Миколаївна,  кандидат сільськогосподарських наук,  доцент кафедри  
охорони праці та БЖД ДВНЗ “Український державний хіміко-технологічний університет” 
 

 МАЛИНОВСЬКА Наталя Валентинівна, асистент кафедри охорони праці та БЖД  ДВНЗ 
“Український державний хіміко-технологічний університет” 

 



Додаток 7 
до наказу комунального закладу освіти  
“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” 
від    27.05.   2020   № 21/01-04 

 
ПРОТОКОЛ 

засідання журі по підведенню підсумків обласного (заочного) етапу конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів обласної Природничої школи учнівської молоді  

 
Секція   хімії 

 
від    27   травня 2020 року 

Присутні всі члени журі 
 
Черга денна: 
Підведення підсумків обласного (заочного) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів обласної Природничої школи 
учнівської молоді  (далі - Конкурс). 
 
СЛУХАЛИ: 
Григор’єва Дениса Валентиновича, завідувача відділу біології та екології комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді”, яка доповіла про участь учнів закладів освіти області в Конкурсі. 
 

УХВАЛИЛИ: 
1. Провести оцінювання творчих робіт учасників Конкурсу відповідно до наступних критеріїв: 
Актуальність теми дослідження (далі – 1), максимальна кількість балів - 8; 
Елементи наукової новизни (далі – 2), максимальна кількість балів - 3; 
Обґрунтованість отриманих результатів (далі – 3), максимальна кількість балів - 3; 
Огляд відомих результатів до теми (далі – 4), максимальна кількість балів - 4; 
Відповідність вимогам оформлення наукової  роботи (далі – 5), максимальна кількість балів - 2; 
 

№ 
з/п 

Прізвище, ім’я,  
по-батькові Освітній заклад, клас, район/місто Тема НДР,  

науковий керівник 

Оцінка в балах за 
критеріями 

Сумарна 
оцінка 
балів 

Місце 
1 2 3 4 5 

1 ДВОРЯНКІНА Вихованка комунального закладу 
освіти “Обласний еколого-

“Хімічний аналіз поширених 
порошкоподібних СМЗ для їх 6 2 2 3 2 15 ІІІ 
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Світлана 
Євгенівна 

натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді”, учениця 11 
класу комунального навчального 
закладу “Хіміко-екологічний 
ліцей” Дніпровської міської 
ради,  
 

екологічно безпечного 
використання” 
Науковий керівник: Лисицька 
Світлана Майорівна, кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент 
кафедри хімії НТУ “Дніпровська 
політехніка” 

2 ДМИТРІЄВ  
Валентин  
Юрійович 
 

Учень 10 класу закладу освіти 
“Чумаківська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів” 
Томаківської селищної ради 

“Вплив енергетичних напоїв на 
організм людини” 
Науковий керівник: Ігнатченко 
Наталія Василівна, вчитель хімії 

5 2 2 2 1 12 А 

3 ЗАДОРОЖНА  
Катерина  
Євгенівна 

Вихованка гуртка “Юні екологи” 
комунального закладу “Дитячий 
екологічний центр” Кам’янської 
міської ради, учениця 11 класу 
комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа № 5 ім. 
Г.Романової” Кам’янської 
міської ради  

“Комплексна екологічна оцінка 
впливу промислового агломерату м. 
Кам’янське на якість природних вод 
р. Дніпро” 
Науковий керівник:  
Непошивайленко Наталія 
Олександрівна, кандидат технічних 
наук, доцент, керівник гуртка “Юні 
екологи” КЗ “Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської міської ради 

6 2 2 3 2 15 ІІІ 

4 ЗИМОВЕЦЬ  
Євген  
Олексійович 

Вихованець КЗО “ОЕНЦДУМ”, 
учень 11 класу комунального 
навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської 
міської ради 
 

“Використання вторинної сировини 
в технології закладних сумішей” 
Науковий керівник:  
Сігунов Олексій Олександрович, 
кандидат технічних наук, доцент 
Державного вищого навчального 
закладу “Український державний 
хіміко-технологічний університет” 

7 2 3 4 2 18 ІІ 

5 КВАЧ  
Катерина  
Валеріївна 

Учениця 9 класу комунального 
закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 
1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ 
ступенів - Центр позашкільної 

“Харчові добавки. Е – числа” 
Науковий керівник:  
Семенюк Тетяна В’ячеславівна, 
вчитель хімії 

4 1 1 3 1 10 А 
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освіти” Слобожанської селищної 
радис 

6 МАЛА  
Поліна  
Олегівна 

вихованка гуртка “Юні екологи” 
комунального закладу “Дитячий 
екологічний центр” Кам’янської 
міської ради, учениця 11 класу 
комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа № 5 ім. 
Г.Романової” Кам’янської 
міської ради 

“Вплив газових напоїв на організм 
людини” 
Науковий керівник:  
Непошивайленко Наталія 
Олександрівна, кандидат технічних 
наук, доцент, керівник гуртка “Юні 
екологи” КЗ “Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської міської ради 

4 1 1 3 1 10 А 

7 МАЛЯР  
Аліна  
Олегівна 

учениця 11 класу закладу освіти 
“Чумаківська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів” 
Томаківської селищної ради 

“Хіміко-екологічні аспекти 
застосування рослинних відходів як 
енергоресурса на прикладі 
приватного сільського 
домоволодіння” 
Наукові керівники: Лисицька 
Світлана Майорівна, кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент 
кафедри хімії НТУ “Дніпровська 
політехніка”; 
Ігнатченко Наталія Василівна, 
вчитель хімії 

7 2 2 4 2 17 ІІ 

8 НОВІКОВА  
Марина  
Валеріївна 
 

учениця 9 класу комунального 
закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 
1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ 
ступенів - Центр позашкільної 
освіти” Слобожанської селищної 
ради 

“Твердість води та способи її 
усунення” 
Науковий керівник: Семенюк 
Тетяна В’ячеславівна, вчитель хімії 

7 2 3 3 2 15 ІІІ 

9 ПАПУША  
Руслан  
Олександрович 

Вихованець КЗО “ОЕНЦДУМ”, 
учень 11 класу комунального 
навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської 
міської ради,  

“Дослідження радіопрозорих 
керамічних матеріалів для 
керованих літальних апаратів” 
Науковий керівник:  
Зайчук Олександр Вікторович, 

8 3 3 4 2 20 І 
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 доктор технічних наук, перший 

проректор Українського 
державного хіміко-технологічного 
університету, доктор технічних 
наук, доцент кафедри “Хімічної 
технології кераміки та скла” 

10 ПЛЕТНЬОВА  
Вероніка  
Олександрівна 

вихованка гуртка “Юні екологи” 
комунального закладу “Дитячий 
екологічний центр” Кам’янської 
міської ради, учениця 11 класу 
комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа № 5 ім. 
Г.Романової” Кам’янської 
міської ради 

“Визначення пектинів в різних 
яблуках” 
Науковий керівник: Горєлова 
Тетяна Володимирівна, керівник 
гуртка комунального закладу 
“Дитячий екологічний центр” 
Кам’янської міської ради 

6 3 3 3 2 17 ІІ 

11 ШЕЙКІНА 
Поліна 
Михайлівна 

вихованка комунального закладу 
“Дитячий екологічний центр” 
Кам’янської міської ради, 
учениця 11 класу комунального 
закладу “Технічний ліцей ім. 
Анатолія Лигуна” Кам’янської 
міської ради 
 
 
 

“Дослідження процесу 
виготовлення косметичних засобів з 
додаванням рослинних екстрактів” 
Наукові керівники: Анацький 
Андрій Сергійович, керівник гуртка 
“Екологічна біохімія” КЗ “Дитячий 
екологічний центр” Кам’янської 
міської ради, кандидат технічних 
наук, доцент кафедри промислової 
біотехнології та загальної хімії 
ДДТУ 
Кострюкова Юлія Олександрівна, 
вчитель хімії КЗ “Технічний ліцей 
ім. Анатолія Лигуна” Кам’янської 
міської ради 

4 1 1 2 1 9 А 

12 ОНОФРІЄНКО 
Артем 
Михайлович 

Вихованець КЗО “ОЕНЦДУМ”, 
учень 9 класу комунального 
навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської 
міської ради  
 

“Дослідження та виявлення вмісту 
нітратів у плодовоовочевій 
продукції” 
Науковий керівник: Гармаш 
Світлана Миколаївна, кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент 

7 2 3 3 2 17 ІІ 
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кафедри охорони праці та БЖД 
ДВНЗ УДХТУ  

13 ХМЕЛОВСЬКИЙ 
Борис  
Дмитрович 

Учень 11 класу комунального 
закладу освіти “Cередня 
загальноосвітня багатопрофільна 
школа № 23” ДМР 
 

“Фотометричне визначення нітрит-
іону з використанням парофазної 
мікроекстракції” 
Наукові керівники: Вишнікін 
Андрій Борисович, зав. кафедри 
аналітичної хімії ДНУ, доктор 
хімічних наук, професор, академік 
Академії Наук вищої школи 
України; Тамен Аймад-Еддін, 
аспірант  

8 3 3 3 2 19 І 

 
Члени журі:   КОПТЄВА Світлана Дмитрівна, доцент кафедри органічної, фізичної і неорганічної хімії  

Дніпровського національного університету ім. О. Гончара  
  

ХМЕЛОВСЬКА Світлана Олександрівна, кандидат хімічних наук, керівник гуртка  
КЗО “ОЕНЦДУМ”   
 

                                         ГРИГОР’ЄВ Денис Валентинович, завідувач відділу біології та екології КЗО “ОЕНЦДУМ”   
 
 



 
 
Додаток 8 
до наказу комунального закладу освіти  
“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” 
від   27.05.   2020   № 21/01-04  

 
ПРОТОКОЛ 

засідання журі по підведенню підсумків обласного (заочного) етапу конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів обласної Природничої школи учнівської молоді  

 
Секція   флористики та зеленої  архітектури 

 
від    28   травня 2020 року 

Присутні всі члени журі 
 
Черга денна: 
Підведення підсумків обласного (заочного) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів обласної Природничої школи 
учнівської молоді  (далі - Конкурс). 
 
СЛУХАЛИ: 
Кривулю Ірину Григорівну, керівника гуртка з наукової роботи комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді”, яка доповіла про участь учнів закладів освіти області в Конкурсі. 
 
УХВАЛИЛИ: 
1. Провести оцінювання творчих робіт учасників Конкурсу відповідно до наступних критеріїв: 
Актуальність теми дослідження (далі – 1), максимальна кількість балів - 8; 
Елементи наукової новизни (далі – 2), максимальна кількість балів - 3; 
Обґрунтованість отриманих результатів (далі – 3), максимальна кількість балів - 3; 
Огляд відомих результатів до теми (далі – 4), максимальна кількість балів - 4; 
Відповідність вимогам оформлення наукової  роботи (далі – 5), максимальна кількість балів - 2; 
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Прізвище, ім’я,  
по-батькові Освітній заклад, клас, район/місто Тема НДР,  

науковий керівник 

Оцінка в балах за 
критеріями Сумарна 

оцінка 
балів 

Місце 
1 2 3 4 5 

1 КРИВОРУЧКО 
Юлія, 
ВАСЬКО 
Світлана 
 

учениці 11 класу комунального 
закладу “Кочерезький навчально-
виховний комплекс “Кочерезька 
загальноосвітня школа І- ІІІ 
ступенів-дитячий садок” 
Вербківської- сільської ради 

“Ландшафтне  озеленення бювета з 
питною водою в селі Кочережки,” 
керівник Тишкевич В.Т., керівник 
гуртка КНЗ “Центр позашкільної 
освіти” Вербківської сільської ради 
 

  7   3    3 4 
 

2 19 І 

2 МАКСИМОВА 
Мілена 
Петрівна 
 
 

Учениця 11 класу комунального 
закладу “Чумаківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів” Томаківської селищної 
ради 

Перспективи використання троянд в 
ландшафтному оформлені 
навчального закладу в рамках 
проекту “Шкільне подвір’я”, 
керівник Ігнатченко Н. В., вчитель 
біології КЗ “Чумаківська ЗОШ І- ІІІ 
ступенів” Томаківської селищної 
ради  

6 3 
 

 

3 2 
 

2 16 ІІІ 

 
 
         Члени журі:            ЗАЙЦЕВА Ірина Олексіївна, професор кафедри фізіології та інтродукції рослин  Дніпровського  

національного університету ім. О. Гончара 
 
КРИВУЛЯ Ірина Григорівна, керівник гуртка КЗО “ОЕНЦДУМ” 

 
                                         ПОЛОЖІЙ Лідія Василівна, керівник гуртка КЗО “ОЕНЦДУМ” 
 
 


