
Відділення: Хімія та біологія 

Секція: Зоологія, ботаніка 
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1.  Бабій  

Ганна  

Сергіївна 

Сіверський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№1 Сіверської міської ради 

Бахмутського району 

Донецької області 

8 Вплив мінуючої молі та 

антропогенних факторів на 

каштани  околиць міста 

Сіверська Донецької 

області 

Біологія м. Слов’янськ 

2.  Вірко  

Іванна  

Михайлівна 

 

Центр позашкільної роботи 

Краматорської міської ради, 

Краматорська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №16 

Краматорської міської ради 

Донецької області 

10 Ракоподібні басейну річки 

Харків 

 

Біологія м. Слов’янськ 

3.  Левченко  

Єлизавета 

Олександрівна 

Дружківська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №12 

Дружківської міської ради 

Донецької області 

11 Дослідження впливу 

світла, температури і 

вологості на різні сорти 

нуту 

Біологія м. Слов’янськ 

4.  Маршалко  

Катерина 

Владиславівна 

Костянтинівська 

загальноосвітня школа І –ІІІ 

ступенів №9 Костянтинівської 

міської ради Донецької області 

9 Таксономічна структура 

байракового лісу 

регіонально-ландшафтного 

парку «Клебан-Бик» 

Біологія м. Слов’янськ 

5.  Матюхіна  

Олена  

Денисівна 

Багатопрофільна гімназії 

Покровської міської ради 

11 Індивідуально-набуті 

форми поведінки 

Біологія м. Покровськ 



Донецької області   черевоногих молюсків на 

прикладі Achatina fulica 

6.  Неруш 

Руслан 

Юрійович 

Комунальний заклад 

"Маріупольський технічний 

ліцей» Маріупольської міської 

ради Донецької області" 

11 Структура 

карабідокомплексів 

(Coleoptera, Carabidae) як 

універсальний показник 

процесу дигресії у 

лісостепових ценозах 

Північного Приазов’я 

Біологія м. Маріуполь 

7.  Тузова  

Лариса 

Альбертівна 

 

Бахмутський навчально-

виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 11 – 

багатопрофільний ліцей» 

Бахмутської міської ради 

Донецької області 

10 Геоботанічний аналіз 

флори екосистеми 

крейдяних пагорбів 

Теплинського лісництва 

Донецької області 

Біологія м. Слов’янськ 

8.  Усенко 

Анна  

Дмитрівна 

Заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів №20 

військово-цивільної 

адміністрації міста Торецьк 

Донецької області 

9 Дослідження 

життєдіяльності дощових 

черв’яків 

Біологія м. Слов’янськ 

9.  Шкред  

Катерина 

Володимирівна 

Діанівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ стуненів 

Волноваської районної  ради 

Донецької області 

8 Вплив умов культивування 

на молокозсідальну 

активність гриба Тv-1 

Тrametesversicolor (l.) Рilat 

Біологія м. Маріуполь 

 


