
Упиренко Богдана Валеріївна
                                              
                               

вихованка Комунального закладу «Кіровоградський обласний 
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді» 

Кіровоградської області
                                                        
                               

за зайняте І місце

у Всеукраїнському
зльоті юних дослідників-природознавців

«Науковий челендж»
                                                                         

Наказ № 50/3                                                                                   від 28.08.2020 р.



Когуч Діана Ігорівна

                                             
                               

учениця Павлівськог ліцею Ямницького ОТГ Тисменецького району
Івано-Франківської області

                                                        

за зайняте І місце

у Всеукраїнському
зльоті юних дослідників-природознавців

«Науковий челендж»
                                                                         

Наказ № 50/3                                                                                від 28.08.2020 р.



Кедровська Кіра Юріївна

                                               
                               

учениця Ріпкинської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Чернігівської області
                                                        
                               

за зайняте І місце

у Всеукраїнському
зльоті юних дослідників-природознавців

«Науковий челендж»
                                                                         

Наказ № 50/3                                                                                    від 28.08.2020 р.



Мохонько Дар'я Валеріївна
                                               
                               

вихованка Комунального закладу «Кіровоградський обласний 
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді» 

Кіровоградської області
                                                        
                               

за зайняте ІІ місце

у Всеукраїнському
зльоті юних дослідників-природознавців

«Науковий челендж»
                                                                         

Наказ № 50/3                                                                                   від 28.08.2020 р.



Лаврик Дар’я В’ячеславівна
                                               
                               

вихованка Полтавського обласного еколого-натуралістичного 
центру 

Полтавської області
                                                        
                               

за зайняте ІІ місце

у Всеукраїнському
зльоті юних дослідників-природознавців

«Науковий челендж»
                                                                         

Наказ № 50/3                                                                                   від 28.08.2020 р.



Павелкевич Анастасія Володимирівна
                     
                               

вихованка Комунального закладу Львівської обласної ради 
«Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» Львівської області

за зайняте ІІ місце

у Всеукраїнському
зльоті юних дослідників-природознавців

«Науковий челендж»
                                                                         

Наказ № 50/3                                                                                    від 28.08.2020 р.



Держило Наталія Іванівна
                               

вихованка Комунального закладу Львівської обласної ради 
«Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» Львівської області

за зайняте ІІІ місце

у Всеукраїнському
зльоті юних дослідників-природознавців

«Науковий челендж»
                                                                         

Наказ № 50/3                                                                                    від 28.08.2020 р.



Романчук Олена Олександрівна

вихованка Житомирського обласного центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Житомирської області

                  

за зайняте ІІІ місце

у Всеукраїнському
зльоті юних дослідників-природознавців

«Науковий челендж»
                                                                         

Наказ № 50/3                                                                                    від 28.08.2020 р.



Тімощик Каміла Дмитрівна
                                               
                               

вихованка ЦЕНТУМ Дніпровського р-ну Дніпропетровскої області
                                                        

за зайняте ІІІ місце

у Всеукраїнському
зльоті юних дослідників-природознавців

«Науковий челендж»
                                                                         

Наказ № 50/3                                                                                    від 28.08.2020 р.



Бойко Іван Володимирович
                                          
                               

вихованець КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» 
Київської області

                            

за участь

у Всеукраїнському
зльоті юних дослідників-природознавців

«Науковий челендж»
                                                                         

Наказ № 50/3                                                                                    від 28.08.2020 р.



Левицький Олександр Олександрович
                                               
                               

учень КЗ Романівської районної ради «Опорний навчальний заклад 
«Старочуднівськогутянський заклад загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів» Житомирської області
                               

за участь

у Всеукраїнському
зльоті юних дослідників-природознавців

«Науковий челендж»
                                                                         

Наказ № 50/3                                                                                    від 28.08.2020 р.



Книш Дар'я Андріївна
                                               
                               

вихованка Комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді» Дніпровської районної ради 

Дніпропетровської області
                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському
зльоті юних дослідників-природознавців

«Науковий челендж»
                                                                         

Наказ № 50/3                                                                                    від 28.08.2020 р.



Мамаєва Анастасія Олегівна
                                               

вихованка Комунального позашкільного навчального закладу 
«Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 

Дніпровської районної ради Дніпропетровської області
                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському
зльоті юних дослідників-природознавців

«Науковий челендж»
                                                                         

Наказ № 50/3                                                                                    від 28.08.2020 р.



Лихошерстов Євген Вадимович

                                               

вихованець КЗ «Кіровоградський обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Кіровоградської 

області
                                                        

за участь

у Всеукраїнському
зльоті юних дослідників-природознавців

«Науковий челендж»
                                                                         

Наказ № 50/3                                                                                    від 28.08.2020 р.



Багрій Наталя Володимирівна
                               

вихованка Дрогобицького РЕНЦУМ Львівської області
                                                        
                               

за участь

у Всеукраїнському
зльоті юних дослідників-природознавців

«Науковий челендж»
                                                                         

Наказ № 50/3                                                                                    від 28.08.2020 р.



Сенів Марія-Аліна Олександрівна
                               

учениця Павлівського ліцею Ямницької ОТГ Тисменицького району 
Івано-Франківської області

                                                        

за участь

у Всеукраїнському
зльоті юних дослідників-природознавців

«Науковий челендж»
                                                                         

Наказ № 50/3                                                                                    від 28.08.2020 р.



Крутченко Катерина Віталіївна
                               

учениця Ріпкинської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Чернігівської області
                                                        

за участь

у Всеукраїнському
зльоті юних дослідників-природознавців

«Науковий челендж»
                                                                         

Наказ № 50/3                                                                                    від 28.08.2020 р.



Дячишин Євгеній Васильович

вихованець ЦЕНТУМ ДМР Дніпропетровської області
                                                        

за участь

у Всеукраїнському
зльоті юних дослідників-природознавців

«Науковий челендж»
                                                                         

Наказ № 50/3                                                                                    від 28.08.2020 р.



Чередник Олексій Миколайович

учень КЗ "Горянівський" НВК Дніпропетровської області
                               

за участь

у Всеукраїнському
зльоті юних дослідників-природознавців

«Науковий челендж»
                                                                         

Наказ № 50/3                                                                                    від 28.08.2020 р.



Коваленко Марія Олегівна

учениця Удачненської ЗОШ І-ІІІ ступенів Покровського району, 
вихованка Станції юних натуралістів Покровської райради 

Донецької області

за участь

у Всеукраїнському
зльоті юних дослідників-природознавців

«Науковий челендж»

Наказ № 50/3                                                                                    від 28.08.2020 р.



Моісеєва Аліна Сергіївна

учениця Удачненської ЗОШ І-ІІІ ступенів Покровського району, 
вихованка Станції юних натуралістів Покровської райради 

Донецької області

за участь

у Всеукраїнському
зльоті юних дослідників-природознавців

«Науковий челендж»
                                                                         

Наказ № 50/3                                                                                    від 28.08.2020 р.



Семенюк Ірина Олександрівна

учениця Удачненської ЗОШ І-ІІІ ступенів Покровського району, 
вихованка Станції юних натуралістів Покровської райради 

Донецької області

за участь

у Всеукраїнському
зльоті юних дослідників-природознавців

«Науковий челендж»
                                                                         

Наказ № 50/3                                                                                    від 28.08.2020 р.



Пода Дмитро Ігорович

учень КЗ «Партизанська ЗОШ І-ІІІ ступенів» 
Дніпропетровської області

за участь

у Всеукраїнському
зльоті юних дослідників-природознавців

«Науковий челендж»
                                                                         

Наказ № 50/3                                                                                    від 28.08.2020 р.



Аліфіренко Кирил Олександрович

учень Ріпкинської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Чернігівської області
                                                        

за участь

у Всеукраїнському
зльоті юних дослідників-природознавців

«Науковий челендж»
                                                                         

Наказ № 50/3                                                                                    від 28.08.2020 р.



Павленко Мирослава Сергіївна

учениця Удачненської ЗОШ І-ІІІ ступенів Покровського району, 
вихованка Станції юних натуралістів Покровської райради 

Донецької області

за участь

у Всеукраїнському
зльоті юних дослідників-природознавців

«Науковий челендж»
                                                                         

Наказ № 50/3                                                                                    від 28.08.2020 р.



Ковальчук Вероніка Іванівна

вихованка Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді Хмельницької області

за участь

у Всеукраїнському
зльоті юних дослідників-природознавців

«Науковий челендж»
                                                                         

Наказ № 50/3                                                                                    від 28.08.2020 р.



Пурдя Людмила Андріївна

вихованка Балаклійської станції юних натуралістів 
Балаклійської районної ради Харківської області

за участь

у Всеукраїнському
зльоті юних дослідників-природознавців

«Науковий челендж»
                                                                         

Наказ № 50/3                                                                                    від 28.08.2020 р.



Павлінова Анастасія Олексіївна

вихованка КПНЗ «РайСЮН» Покровської райради 
Донецької області

за участь

у Всеукраїнському
зльоті юних дослідників-природознавців

«Науковий челендж»
                                                                         

Наказ № 50/3                                                                                    від 28.08.2020 р.



Андрєєв Валерій Олексійович

учень Запорізької гімназії №28 Запорізької області

за участь

у Всеукраїнському
зльоті юних дослідників-природознавців

«Науковий челендж»
                                                                         

Наказ № 50/3                                                                                    від 28.08.2020 р.



Грещенко Давид Сергійович

учень Крижанівського НВК Одеської області, ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей-
ДНЗ м. Одеси 

за участь

у Всеукраїнському
зльоті юних дослідників-природознавців

«Науковий челендж»
                                                                         

Наказ № 50/3                                                                                    від 28.08.2020 р.



Чорна Анастасія Богданівна

вихованка Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України, м. Київ

за участь

у Всеукраїнському
зльоті юних дослідників-природознавців

«Науковий челендж»
                                                                         

Наказ № 50/3                                                                                    від 28.08.2020 р.



Огаренко Анна Олександрівна

вихованка Комунального закладу «Кіровоградський обласний центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 

Кіровоградської області

за участь

у Всеукраїнському
зльоті юних дослідників-природознавців

«Науковий челендж»
                                                                         

Наказ № 50/3                                                                                    від 28.08.2020 р.



Грещенко Софія Сергіївна

учениця Крижанівського НВК Одеської області, ЗОШ І-ІІІ ст.-ліцей-
ДНЗ м. Одеси 

за участь

у Всеукраїнському
зльоті юних дослідників-природознавців

«Науковий челендж»

Наказ № 50/3                                                                                    від 28.08.2020 р.


