
Відділення: Екологія та аграрні науки 

Секція: Екологія 
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1.  Бойко 

Захар 

Віталійович 

Олександро-Калинівська 

філія І-ІІ ступенів 

Іллінівського опорного 

закладу загальної середньої 

освіти з поглибленим 

вивченням іноземних мов 

Іллінівської сільської ради 

Костянтинівського району 

9 Попередній огляд біоти 

р. Калинівка на 

території регіонального 

ландшафтного парку 

«Клебан-Бик» 

(Донецька область) 

дослідження 

екологічного стану р. 

Калинівка  

(притока р. Клебан-

Бик) 

Біологія  м. Слов’янськ 

2.  Вовченко   

Данило 

Тагірович 

Заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №16 

військово-цивільної 

адміністрації міста Торецьк 

Донецької області 

9 Моніторинг якості 

питної води в смт 

Новгородське 

Донецької області  

Біологія м. Слов’янськ 

3.  Кіріцев  

Володимир  

Олексійович 

Ялтинська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №2 

Першотравневої районної 

ради донецької області 

10 «Перлина» на 

узбережжі смт. Ялта 

(дослідження якості 

води Азовського моря 

на узбережжі смт Ялта) 

Біологія  м. Маріуполь 



4.  Клиса 

Анастасія 

Михайлівна  

 

Комунальний заклад 

«Маріупольський міський 

технологічний ліцей 

Маріупольської міської ради 

Донецької області» 

11 Моніторинг 

екологічного стану 

річки Кальчик методом 

біоіндікації та шляхи 

вирішення проблеми 

Біологія 

 

м. Маріуполь 

5.  Кулакова  

Єлизавета  

Денисівна 

Дружківська гімназія 

«Інтелект» Дружківської 

міської ради Донецької 

області 

11 Дослідження впливу 

світлового режиму на 

ріст рослин з метою 

використання 

результатів у 

сільському 

господарстві 

Біологія м. Слов’янськ 

6.  Марін  

Ілля 

Андрійович 

Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №2 Покровської 

міської ради Донецької 

області 

10 Зміна видового складу 

рослинності степової 

зони під впливом 

антропогенної 

діяльності 

Українська 

мова 

м. Покровськ 

7.  Мєшков  

Андрій  

Ігорович 

Центр позашкільної роботи 

Краматорської міської ради, 

Краматорська 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №16 Краматорської 

міської ради Донецької 

області 

10 Вплив солоності води 

на видовий склад і 

чисельність 

дрібних ракоподібних у 

Слов`янських солоних 

озерах  

(Донецька область) 

Біологія м. Слов’янськ 

8.  Михайличенко  

Дар`я  

Андріївна 

Загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів №4 

Покровської міської ради 

Донецької області 

10 Технологія 

виробництва 

екологічного паперу з 

опалого листя 

Українська 

мова 

м. Покровськ 

9.  Надєїн  

Владислав  

Романович 

Сіверський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ 

ступенів №2 Сіверської 

11 Дослідження планктону 

ставку «Центральний» 

у місті Сіверську 

Біологія м. Слов’янськ 



міської ради Бахмутського 

району Донецької області 

10.  Надуєва  

Ксенія  

Олександрівна 

Комунальний заклад              

«Зеленоярська 

загальноосвітня школа  І-ІІІ 

ступенів Нікольської 

районної ради Донецької 

області»  

11 Дослідження 

біогеоценоза території 

Зеленоярської сільської 

ради та зміна його під 

впливом діяльності 

людини 

Біологія м. Маріуполь 

11.  Нестеренко  

Єгор  

Романович 

Вугледарський навчально-

виховний комплекс 

"Політехнічний ліцей - 

загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів» Вугледарської 

міської ради Донецької 

області 

9 Вплив техногенного 

забруднення атмосфери 

 шахтами Донбасу на 

здоров’я людини 

Хімія м. Маріуполь 

12.  Піддубна  

Карина  

Максимівна 

Новодонецька 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №16 

Добропільської міської ради 

Донецької області 

11 Екологічна оцінка 

використання пелет для 

обігріву 

одноквартирних 

будинків смт. 

Новодонецьке 

Біологія м. Покровськ 

13.  Семенова 

Анжела  

Юріївна 

 

Авдіївська загальноосвітня 

школа I-III ступенів №7 

Авдіївської міської ради 

Донецької області   

11 Захист атмосферного 

повітря від шкідливих 

речовин на 

Авдіївському 

коксохімічному заводі 

Українська 

мова 

м. Покровськ 

14.  Ульянова  

Лана  

Вадимівна 

Слов’янський педагогічний 

ліцей Слов’янської міської 

ради Донецької області 

11 Екологічні особливості 

поширення й 

виживання  збудника 

аскаридозу в умовах     

м. Слов’янська 

Біологія м. Слов’янськ 



15.  Щерба 

Ганна  

Сергіївна 

Обласна очна-заочна школа 

«Юний дослідник», 

Навчально-виховний 

комплекс №1 Покровської 

міської ради Донецької 

області 

11 Жива біологічна 

лабораторія 

Українська 

мова 

м. Покровськ 

 


