
Чурсіна Анастасія Валеріївна  
 

вихованка дослідницько-експерименталь-ного відділу 

Комунального закладу «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської 

міської ради Запорізької області учениця 10 класу ліцею № 19 

Мелітопольської міської ради Запорізької області 
 

І місце  
 

в категорії: «Анатомія і фізіологія людини» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Особливості мікроциркуляції крові 

під впливом фізичних навантажень» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Біленький Еміль Геннадійович  
 

учень 11 класу комунального навчального закладу 

«Хіміко-екологічній ліцей» Дніпровської міської ради 
 

ІІ місце  
 

в категорії: «Анатомія і фізіологія людини» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Наслідки експериментального 

андрогенодефіциту у щурів – самців та його вплив на біоелектричну 

активність литкового м’язу» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Пейзак Марія Ігорівна  
 

вихованка дослідницько-експерименталь-ного відділу комунального 

закладу «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради 

Запорізької області учениця 11 класу ліцею № 5 
 

ІІ місце  
 

в категорії: «Анатомія і фізіологія людини» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: 

 «Стан кардіореспіраторної системи підлітків» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Жовніренко Ольга Євгенівна  
 

вихованка МАН з біології, учениця 10 класу  

Токмацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 ім. О.М. Кота 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Анатомія і фізіологія людини» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Аналіз показників 

фізичного розвитку та захворювавнності дітей першого року життя 

у Токмацькому районі» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Лінкіна Ольга Анатоліївна  
 

учениця 11 класу Добропільського навчально-виховного комплексу 

«Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням 

окремих предметів – дошкільний навчальний заклад» 

Добропільської міської ради Донецької області 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Анатомія і фізіологія людини» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Функціональні та адаптаційні 

резерви системи кровообігу в дівчаток 7-15 років» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Драбінська Софія Петрівна  
 

учениця 9 класу Одеського приватного закладу освіти «ОрСамеах» 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Анатомія і фізіологія людини» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Аналіз здатності мозку  

до створення візуального образу світу» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Дьоміна Діана Олександрівна  
 

учениця 8-А класу  

навчально-виховного об'єднання «Новомиргородська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 3 – дошкільний навчальний заклад» 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Анатомія і фізіологія людини» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Моніторинг фізичного здоров’я 

учнів середніх і старших класів НВО «Новомиргородська ЗОШ 

 І-ІІІ ступенів № 3 – ДНЗ» методами самодіагностики за зовнішніми 

ознаками тіла» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 
 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Москаленко Ольга Дмитрівна  
 

вихованка гуртка «Основи генетики» комунального закладу 

«Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 

Херсонської обласної ради, учениця 11 класу Херсонського ліцею 

Херсонської обласної ради 
 

І місце  
 

в категорії: «Ботаніка» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Сучасний стан популяцій рябчика 

малого Fritillariameleagroides в поді Гарбузи (Нижньосі-рогозький район 

Херсонської області)» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 
 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Полив’яна Валерія  
 

учениця 7 класу Опорного закладу Пирятинська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 6 Пирятинської міської ради Полтавської області 
 

І місце  
 

в категорії: «Ботаніка» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Визначення якості води річки Удай 

за водними рослинами» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Булковська Анастасія Геннадіївна  
 

вихованка гуртка «Основи науково-дослідницької діяльності» 

Житомирського міського центру науково-технічної творчості, 

учениця 7 класу Житомирської ЗОШ I-III № 30 
 

ІІ місце  
 

в категорії: «Ботаніка» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Дослідження родючості ґрунту 

взятого з глибини» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Гентош Сергій Миколайович  
 

учень 10 класу Павлівського навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Снігурівської районної ради Миколаївської області 
 

ІІ місце  
 

в категорії: «Ботаніка» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Визначення стану хвої сосни 

звичайної (Pinussilvestrisl L.) для оцінки забрудненості атмосфери 

прилеглих територій сіл Павлівка та Василівка» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Ємельянова Вікторія Сергіївна  
 

вихованка гуртка «Юний дослідник» КПНЗ «Мала академія наук 

учнівської молоді» ВРР ЗО, учениця 9 класу КЗ «Дніпрорудненська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «Світоч» ВРР ЗО 
 

ІІ місце  
 

в категорії: «Ботаніка» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Особливості вирощування суниці 

сорту Хоней та Альба в умовах півдня України» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Килюшик Олександра Юріївна  
 

вихованка гуртка «Юні генетики-селекціонери» комунального закладу 

«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради, учениця 11 класу 

Великожолудського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

дошкільний навчальний заклад» Володимирецької районної ради 
 

ІІ місце  
 

в категорії: «Ботаніка» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Особливості формування вторинних 

сукцесій фітоценозів порушених видобуванням бурштину земель» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Литвин Тетяна Сергіївна  
 

вихованка гуртка «Юні екологи» КПНЗ «Центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді Дніпровської районної ради» 

Дніпропетровської області, учениця 11 класу КЗ «Горянівський 

навчально-виховний комплекс – загально освітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад Дніпровської районної ради» 

Дніпропетровської області» 
 

ІІ місце  
 

в категорії: «Ботаніка» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Визначення степових рослин 

Придніпров’я  за допомогою програмного забезпечення  

та мобільних додатків» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 
 

 
 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ



Перекопай Олександра Артемівна  
 

вихованка гуртка «Основи фенології» КЗ Київської обласної ради 

«Центр творчості дітей та юнацтва Київщини», учениця 9 класу Опорного 

загальноосвітнього навчального закладу«Жоравський навчально-

виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – Дошкільний 

навчальний заклад» 
 

ІІ місце  
 

в категорії: «Ботаніка» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Вплив лікарських засобів  

на ріст і розвиток рослин» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 
 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Лучків Тетяна Віталіївна  
 

вихованка гуртка «Друзі природи», учениця 9 класу Василівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Снігурівської міської ради 

Миколаївської області 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Ботаніка» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Оставник одеський 

(Gymnospermiumodessanum (dc.) Takh) t.) – релікт та ендемік  

типчаково-ковилового степу Миколаївщини» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Рогова Юлія Вікторівна  
 

учениця 8 класу Березоворудської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Пирятинської районної ради Полтавської області 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Ботаніка» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Аналіз стану популяції ковили 

волосистої в околицях села Меченки на території НПП «Пирятинський» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Хаітова Анна Романівна  
 

вихованка гуртка «Біологія людини» Енергодарської малої академії наук, 

учениця 11-А класу Енергодарської багатопрофільної гімназії «Гармонія» 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Ботаніка» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Ефективні заходи боротьби зі 

шкідниками сливи Grapholitha Molesta Busck та Hyalopterus Pruni» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Харченко Любов Віталіївна  
 

вихованка гуртка «Географ-науковець» Охтирського міського центру 

позашкільної освіти – Мала академія наук учнівської молоді,  

учениця 11 класу Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів №11 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Ботаніка» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Видовий склад рослин 

акумулятивної заплави річки Ворскли в районі села Доброславівка» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Яхін Никита Олегович  
 

вихованець дослідницько-експеримен-тального відділу Комунального 

закладу «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради 

Запорізької області, учень 10 класу Навчально-виховного комплексу № 16 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Ботаніка» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Вплив регулятору росту рослин 

«Метіур» на формування продуктивності пшениці озимої» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Даниленко Софія Євгенівна  
 

вихованка гуртка «Лікарські рослини»  

Донецького обласного еколого-натуралістичного центру, учениця 11 класу 

Часовоярської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15  

Бахмутської районної ради Донецької області 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Ботаніка» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Раритетна флора крейдових 

відслонень та балки Довга-2 Часовоярського лісництва» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Дрозд Ірина Петрівна  
 

учениця 10 класу Еколого-природничого ліцею № 116 міста Києва 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Ботаніка» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Мікроклональне розмноження 

рослин Artemisiaannua в умовах культури invitro» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Загоруй Катерина Миколаївна  
 

вихованка гуртка «Ботаніка. Зоологія, ветеринарія та зоотехнія»  КПНЗ 

«Київська Мала академія наук учнівської молоді», учениця 11-б класу 

Середньої загальноосвітньої школи № 69 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Ботаніка» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Антибактеріальна активність 

Зостери морської (Zosteramarina L.)» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Калінініна Валерія Дмитрівна  
 

учениця 11 класу Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 14 

Мелітопольської міської ради Запорізької області 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Ботаніка» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Випас на степових ділянках  

правого берега Молочного лиману» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Константинова Валерія Георгіївна  
 

учениця 7 класу Городненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Ботаніка» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Вплив органічних добрив на ріст та 

розвиток зеленої цибулі в тепличних умовах» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Курушкіна Анна Віталівна  
 

вихованка гуртка «Основи ландшафтного дизайну» Дитячого естетико-

натуралістичного центру «Камелія» 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Ботаніка» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Біоморфологічна характеристика 

дендро-флори ландшафтного саду  Дитячого естетико-натуралістичного 

центру «Камелія» міста Бровари» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Лагода Надія Сергіївна  
 

учениця 8 класу філії Великобілозерського НВК № 1 (школа-дитячий 

садок) Великобілозерської сільської ради Великобілозерського району 

Запорізької області Великобілозерської ЗОШ І-ІІ ступенів № 3 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Ботаніка» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Органічний огірок» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Мартинчук Анна  
 

вихованка гуртка «Рослинники» комунального закладу «Станція юних 

натуралістів» Рівненської обласної ради, учениця 9 класу 

Колоденський ліцей Корнинської сільської ради Рівненського району 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Ботаніка» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Дослідження особливостей 

вирощування та розмноженнябатату (Ipomoeabatatas)  

в умовах Північно-західно-го лісостепу України» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Микитин Юстина Василівна  
 

вихованка гуртка «Юних натуралістів» 

Волинського обласного еколого – натуралістичного центру, 

учениця 11 класу ООЗ НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. – ліцей» 

с. Зимне Волинської області 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Ботаніка» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Хвойні (Pinopsida) 

в зелених насадженнях м. Володимира-Волинського» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Ниженець Ангеліна Павлівна  
 

вихованка дослідницько-експериментального відділу Комунального 

закладу «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради 

Запорізької області, учениця 11 класу Ліцею № 19 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Ботаніка» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Інвентаризація зелених насаджень 

парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного 

значення «Парк культури і відпочинку імені М. Горького» м. Мелітополя» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Тараненко Анна-Діана Віталіївна  
 

вихованка гуртка «Юний дослідник»  

Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та 

виховання, учениця 11 класу Рішельєвського ліцею 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Ботаніка» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Дослідження рослинності долини 

ріки Псел в районі сіл Яреськи та Шишаки Полтавської області» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Хацкевич Марія Дмитрівна  
 

вихованка гуртка «Флористика та фітодизайн інтер'єру» Комунального 

закладу позашкільної освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр» 

Житомирської обласної ради, учениця 6-Д класу загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 6 ім. В.Г. Короленка м. Житомира 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Ботаніка» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Вивчення процесу акліматизації 

кипарису аризонського (Cupressusarizonica) 

 в умовах Українського Полісся» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 
 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Шоломинський Віктор Андрійович  
 

учень 11 класу Новояворівського  НВК «ЗОШ ІІ ст. – ліцей» 

 Яворівської районної ради Львівської області 
 

фіналіст  
 

в категорії: «Ботаніка» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Способи боротьби з бур'янами  

на тротуарній плитці» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Абазін Олександр Олександрович  
 

вихованець гуртка «Основи хімії» 

 КЗ «Харківська обласна МАН Харківської обласної ради»,  

учень 11 класу Харківська спеціалізована школа № 114 
 

І місце  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Зниження екологічного ризику при 

поводженні з побутовими медичними відходами (на прикладі м. Харків)» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Грещенко Давид Сергійович  
 

вихованець центру дитячої та юнацької творчості  

Лиманської районної ради Одеської області,  

учень 11 класу Крижанівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцей – ДНЗ» 

Лиманського району Одеської області 
 

І місце  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Прилад на дистанційному керуванні 

для очищення акваторій від пластикового забруднення» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Лисик Вероніка Петрівна  
 

вихованка Клубу«До зірок» ЦТ «Шевченківець», 

 учениця 11-Б класу Київської гімназії східних мов № 1 
 

І місце  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Моніторинг сільськогосподарських 

угідь в умовах змін клімату» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Нечипоренко Катерина Ігорівна  
 

вихованка екологічного гуртка «Кактусенята» Переяславського будинку 

художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, учениця 10 класу 
 

І місце  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Аналіз динаміки забруднення 

атмосферного повітря України викидами автотранспорту 

 (на прикладі міста Переяслава Київської області)» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Струс Мирослава Володимирівна  
 

вихованка секції«Сучасні біотехнології» МАНУМ ДОР, Дніпро,  

учениця 11 класу КНЗ Хіміко-екологічний ліцей ДМР 
 

І місце  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Ефективний природний сорбент 

 для очищення поверхневих вод від нафтопродуктів» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Шуліка Альона Вікторівна  
 

вихованка гуртка «Основи біології» КЗ «Центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді Дніпровської районної ради» 

Дніпропетровської області», учениця 11 класу комунального закладу 

«Обухівська загально освітня школа № 1 І-ІІІ ступенів Дніпровської 

районної ради» Дніпропетровської області» 
 

І місце  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Рідкісні та зникаючі види рослин 

природного заповідника «Дніпровсько-Орільський»» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 
 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Анутдінова Дар’я  
 

учениця 11 класу Закладу загальної середньої освіти «Солонянська 

середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» (опорний заклад) 

Солонянської селищної ради Дніпропетровської області 
 

ІІ місце  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Вплив Eustrongylidesexcisus  

на форменні елементи крові Sanderlucioperca» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Кіприч Валерія  
 

учениця 11 класу Закладу загальної середньої освіти «Солонянська 

середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» (опорний заклад) 

Солонянської селищної ради Дніпропетровської області 
 

ІІ місце  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Вплив Eustrongylidesexcisus  

на форменні елементи крові Sanderlucioperca» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Бондзюк Дмитро Вадимович  
 

учень 10 класу Комунального навчального закладу 

 «Хіміко-екологічний ліцей» Дніпровської міської ради 
 

ІІ місце  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Екологічна оцінка 

 та оптимізація транспортної мережі м. Дніпра за допомогою моделювання 

транспортних потоків» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Єфремов Владислав Анатолійович  
 

вихованець гуртка «Юний науковець(екологічного напрямку)»  

Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та 

виховання, учень 11-ХБ класу КЗ «Рішельєвський науковий ліцей» 
 

ІІ місце  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Екологічні аспекти орнітофауни 

Національного природного парку «Дністровський каньйон» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Живора Георгій Олександрович  
 

вихованець гуртка «Юний науковець» Одеського обласного 

 гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання,  

учень 11 класу КЗ «Рішельєвський науковий ліцей» 
 

ІІ місце  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Двостулковий молюск 

Anadarainaequivalvis перспективний вид фауни Чорного моря» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Заболотня Наталія Анатоліївна  
 

студентка 4 курсу Державного вищого навчального закладу 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 

 імені Григорія Сковороди» 
 

ІІ місце  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Епіфітні лишайники як 

біоіндикатори стану атмосферного повітря  

(на прикладі малих міст України: Переяслава та Канева)» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Копчак Олександр Андрійович  
 

учень 11 класу Києво-Печерського ліцею № 171 «Лідер» 
 

ІІ місце  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Розробка та оцінка ефективності 

органічного добрива на основі фітогормональної вижимки 

 з Хари зви-чайної (Charavulgaris L.)» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Кравченко Олексій Сергійович  
 

учень 10 класу комунального закладу 

 «Харківський науковий ліцей-інтернат «Обдарованість» 
 

ІІ місце  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Можливості вторинного 

використання кавової гущі» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Лазарова Єлизавета Геннадіївна  
 

вихованка Київської Малої Академії наук України, 

 учениця 11 класу Політехнічного ліцею НТУУ «КПІ» м. Києва 
 

ІІ місце  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Рефлекторна V-подібна установка 

для підвищення ефективності сонячної батареї» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Максимишин Роксоляна Григорівна  
 

учениця 11 класу Новояворівського НВК «ЗОШ ІІ ст. – ліцей»  

Яворівської районної ради Львівської області 
 

ІІ місце  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Вплив відпрацьованих батарейок  

на ґрунти та рослини» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Тубольцев Володимир Віталійович  
 

учень 10 класу Комунального навчального закладу  

«Хіміко-екологічний ліцей» Дніпровської міської ради 
 

ІІ місце  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Перспективи використання  

ГІС-технології в екологічному картографуванні території м. Дніпро» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Цацуріна Анастасія Вадимівна  
 

вихованка дослідницько-експериментального відділу  

КЗ «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради  

Запорізької області, учениця 10 класу Ліцею № 10  

Мелітопольської міської ради Запорізької області 
 

ІІ місце  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Сучасний стан 

 та перспективи розвитку вітрової енергетики Запорізької області 

 (на прикладі Ботієвської ВЕС)» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 
 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Черепков Олександр Валерійович  
 

вихованець гуртка «Сучасні біотехнології» КПНЗ МАНУМ ДОР, м. Дніпро, 

учень 11 класу КНЗ Хіміко-екологічний ліцей ДМР 
 

ІІ місце  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Перспективний спосіб  

біоутилізації полімерних відходів» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Бамбурова Вікторія Андріївна.  
 

вихованка екологічного гуртка«Екос», 

 учениця 10 класу Яворівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2  

Яворівської районної ради Львівської області 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Моніторингові дослідження 

 якості води озера Яворівське» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Буряк Віталій Іванович  
 

вихованець гуртка «Прикладна зоологія» Івано-Франківського 

територіального відділення Малої академії наук України, учень 10 класу 

Городенківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Городенківської районної ради  

Івано-Франківської області 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Орнітофауна лісових насаджень 

басейну середньої течії Дністра в гніздовий період» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Воронкіна Маргарита Максимівна  
 

вихованка гуртка «Основи науково-дослідницької діяльності в галузі 

фізичної географії» Комунального закладу, учениця 9 класу «Харківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 49 Харківської міської ради 

Харківської області імені Харківських дивізій» 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Фітоіндикація стану атмосферного 

повітря урбаністичних територій м. Харкова шляхом визначення основних 

репродуктивних параметрів кульбаби лікарської (Taraxacumofficinale)» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 
 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Іленда Анна Валеріївна  
 

учениця 9 класу Павлівського НВК  

«загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Снігурівської районної ради Миколаївської області 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Дослідження стану річки Інгулець» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Карпенко Петро Олегович  
 

учениця 10 класу Еколого-природничого ліцею № 116 міста Києва 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Вплив біостимуляторів росту 

 на ріст і розвиток найбільш поширених зернових колосових культур» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Кирилюк Володимир Сергійович  
 

учень 8 класу Клішковецької гімназії Чернівецької області 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Збери пластик – відремонтуй 

дороги!» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Клок Владислав Олександрович  
 

учасник Міської Ради Дітей Переяслава Переяславського будинку 

художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, учень 11 класу 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Руйнування берегової лінії 

Канівського водосховища в межах Переяслав-Хмельницького району» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Ковач Кирило Васильович  
 

учень 11 класу Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 

Конотопської міської ради Сумської області 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Популяризація екологічного  

способу життя з використанням технології Googlesites 

 та соціальної мережі Facebook» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Крикун Тетяна Віталіївна  
 

вихованка гуртка «Основи науково-дослідницької діяльності в галузі 

фізичної географії» КЗ «Харківська обласна Мала академія наук 

Харківської обласної ради», учениця 9 класу КЗ «Харківський навчально-

виховний комплекс «гімназія-школа І ступеня» № 24 Харків 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Фітоіндикація придорожніх зон 

 м. Харкова шляхом дослідження змін морфологічної будови бруньок липи 

дрібнолистої (Tiliacordata)» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 
 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Лисогор Таісія Олександрівна  
 

вихованка гуртка «Юні екологи» Комунального закладу «Луганський 

обласний центр еколого-натуралістичної  творчості учнівської  молоді», 

учениця 11 класу Старобільської ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів № 4 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Визначення якості води ріки Айдар 

 в межах м. Старобільськ методом біоіндикації» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Лихопавло Володимир Юрійович  
 

вихованець секції «Біологія»комунального закладу освіти  

«Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді», 

обласної Природничої школи учнівської молоді, учень 11 класу 

Криворізького навчально-виховного комплексу № 129 «Гімназія-ліцей 

академічного спрямування» 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Крила: основні принципи організації 

утримання диких птахів у домашніх умовах з метою їх реабілітації» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 
 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Любчик Владислав Олександрович  
 

учень 11-А класу Добропільського навчально - виховного комплексу 

«Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням 

окремих предметів – дошкільний навчальний заклад» 

Добропільської міської ради Донецької області 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «PRD – прилад для зручної  

та ефективної переробки пластику» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Чипиль Максим Іванович  
 

учень 11-А класу Добропільського навчально - виховного комплексу 

«Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням 

окремих предметів – дошкільний навчальний заклад» 

Добропільської міської ради Донецької області 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «PRD – прилад для зручної 

 та ефективної переробки пластику» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Маловічко Євгенія  
 

учениця 9-А класу Загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ 

ступенів комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна 

навчально-реабілітаційна академія» 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Індикація забруднення середовища 

за станом пилку липи дрібнолистої Tiliacordatamill. та клену звичайного 

Acerplatanoides l.» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Мамчиц Олеся Миколаївна  
 

вихованка гуртка «Юні генетики-селекціонери» Комунального закладу 

«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради, учениця 11 класу 

Великожолудського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

 Володимирецької районної ради Рівненської області 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Обґрунтування напрямів 

лісовідновлення порушених несанкціонованим видобутком бурштину 

лісових масивів» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 
 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ



Панов Ігор Віталійович  
 

вихованець гуртка «Юні лісівники», учень 10 класу  

КЗ «Вільхівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

Станично-Луганського району Луганської області» 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Лісові пожежі та їхні наслідки  

на прикладі піщаного лісництва ДП «Станично-Суганське ДЛМГ» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Сидорук Єлизавета Миколаївна  
 

вихованка гуртка «Юні виноградарі» Маловисківського районного 

Будинку дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області,  

учениця 11 класу Оникіївської ЗШ I-III ступенів  

Маловисківської районної ради Кіровоградської області 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Вирощування підсніжника 

Galanthusnivanis у надранні терміни шляхом облаштування вигрібних ям» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Скляр Олександра Олександрівна  
 

вихованка гуртка «Юні лісівники»  

КЗ Сумської міської ради – Сумський міський центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді, учениця 8 класу  

комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Захворюваність насаджень 

 дубу звичайного на поперечний рак в Сумському лісництві» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Уніат Луїза Дмитрівна  
 

учениця 11 класу  

Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10  

Конотопської міської ради Сумської області 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Вплив сонячних електростанцій 

 на атмосферне повітря України та м. Конотоп» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Усов Володимир Володимирович  
 

вихованець гуртка «Радіоелектроніка та приладобудування»  

КЗ «Роменська міська Мала академія наук учнівської молоді»  

Роменської міської ради Сумської області, 

 учениця 11 класу Роменської спеціалізованої загальноосвітньої школи 

 І-ІІІ ступенів №1 ім. П.І. Калнишевського 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Визначенні рівня забруднення 

атмосферного повітря міста Ромни» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 
 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Бурейко Наталія Максимівна  
 

учениця 10-Б класу Комунального закладу  

«Харківський науковий ліцей-інтернат «Обдарованість»  

Харківської обласної ради 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Оцінка впливу  

Харківської ТЕЦ-2 «Есхар» на тепловий баланс річки Сіверський Донець» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Васильєв Данило Михайлович  
 

учень 10 класу Білецьківського навчально-виховного комплексу 
 

фіналіст  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Динаміка показників клімату в 

південно – східній частині Кремен-чуцікого водосховища( с. Білецьківка) 

за результат-тами багаторічного еколого-кліматичного моніторингу» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Косенчук Тетяна Юріївна  
 

учениця 9 класу Чорноморської гімназії № 1  

Чорноморської міської ради Одеської області 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Характеристика здатності  

до утворення поверхнево-активних речовин деяких представників 

 роду Pseudomonas» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Красуленко Марина Олександрівна  
 

учениця 11-А класу Навчально-виховного об'єднання «Новомиргородська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – дошкільний навчальний 

заклад» Новомиргородської районної ради Кіровоградської області 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Безвідходне виробництво 

 на підприємствах, які виробляють ільмінітовий концентрат» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Лакуста Владислав Олександрович  
 

учень 8-Б класу Навчально-виховного об’єднання «Новомиргородська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – дошкільний навчальний 

заклад» Новомиргородської районної ради Кіровоградської області 
 

фіналіст  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Пермадизайн  

на присадибній ділянці» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Литвин Олена Андріївна  
 

вихованка гуртка «Юні охоронці природи»Фастівського районного 

еколого-етнографічного центру, учениця 11 класу Фастівецького закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Декоративно-ужиткове 

використання твердих побутових відходів» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Міндогло Валерія В'ячеславівна  
 

вихованка гуртка «Юні охоронці природи»Болградського районного 

центру дитячої та юнацької творчості Болградської районної ради 

Одеської області, учениця 8 класу Голицького навчально-виховного 

комплексу«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ДНЗ»  

Болградської районної ради Одеської області 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Полезахістні лісосмуги села Голиця: 

сучасний стан, проблеми та шляхи відновлення» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 
 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Налчаджі Анастасія Андріївна  
 

учениця 10 класу Опорного закладу Пирятинська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 6 Пирятинської міської ради Полтавської області 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Апробація комплексу методів 

біоіндикації для визначення екологічного стану невеликих річок» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Олійник Артем Сергійович  
 

учень 8 класу Добропільського навчально-виховного комплексу 

«Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням 

окремих предметів – дошкільний навчальний заклад»  

Добропільської міської ради Донецької області 
 

фіналіст  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Використання деяких дитячих 

екопатологій і стабільності розвитку рослини PinussylvestrisL. 

 як біоіндікаціонних параметрів якості середовища» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 
 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Пардаєва Катерина Костянтинівна  
 

вихованка гуртка «Географ-науковець» Охтирського міського  

центру позашкільної освіти – Мала академія наук учнівської молоді,  

учениця 8 класу Охтирської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 імені Антоненка-Давидовича 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Заростання Білого озера  

 водно-прибережними рослинами» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Похвалітова Дар'я Денисівна  
 

учениця 11 класу Токмацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 

імені Олексія Миколайовича Кота Токмацької міської ради  

Запорізької області 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Моніторинг дослідження впливу 

продуктів розкладання батарейок у ґрунті та калійних добрив на розвиток 

Часника городнього (лат. Alliumsativum) шляхом біотестування» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Самойлов Богдан Юрійович  
 

учень 8 класу Піщанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Куп'янської районної ради Харківської області 
 

фіналіст  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Екологічна характеритика стану 

річки Піщана на території Куп’янського району Харківської області» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Соколовська Дар’яна Олександрівна  
 

вихованка гуртка «Біологія» КЗ «Роменська міська Мала академія наук 

учнівської молоді» Роменської міської ради Сумської області, 

 учениця 11 класу Роменська спеціалізована загальноосвітня школа 

 І-ІІІ ступенів № 1 ім. П.І. Калнишевського 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Шумове забруднення 

 та його вплив на організм людини» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Тараненко Анна-Діана  
 

вихованець гуртка «Юний науковець»Одеського гуманітарного центру 

позашкільної освіти та виховання, учениця 11 класу Рішельєвського ліцею 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Лікарські рослини у флорі 

Національного природного парку «Дністровський каньйон»» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Хоменко Софія Вікторівна  
 

вихованка гуртка «Основи біології» Житомирської районної станції 

 юних натуралістів, учениця 9-А класу Новогуйвинської гімназії 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Стан атмосферного повітря 

 в місті Житомир та селищі Новогуйвинське» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Цепур Єлизавета Олександрівна  
 

вихованка гуртка «Юні екологи» КПМЗ «МАНУ» ДОР» 

 Дніпропетровське територіальне відділення Малої академії наук,  

учениця 9 класу Криворізької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 126 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Школа «Вчора Сьогодні Завтра» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Яковенко Юлія Миколаївна  
 

вихованка шкільного гуртока МАН з біології, учениця 10 класу 

Токмацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 ім. О.М. Кота 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Екологія та проблеми довкілля» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Динаміка рослинності біоценозів 

ландшафтного заповідника місцевого значення «Заплави річки Чингул»  

в умовах антре-погенного навантаження» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Чередник Олексій Миколайович  
 

вихованець гуртка «Юні агрохіміки» КПНЗ «Центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» Дніпровської районної ради  

Дніпропетровської області», учень 10 класу КЗ «Горянівський НВК 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Дніпровської районної ради Дніпропетровської області 
 

І місце  
 

в категорії: «Енергозберігаючі технології» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Перспектива отримання 

альтернативного джерела енергії з рослинної сировини» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 
 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Греков Іван Дмитрович  
 

учень 11 класу Городненської ЗОШ І-ІІІ ступенів  

Болградського району Одеської області 
 

ІІ місце  
 

в категорії: «Енергозберігаючі технології» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Підігрівач повітря» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Барабаш Олександр Віталійович  
 

вихованець центру дитячої та юнацької творчості  

Лиманської районної ради Одеської області, 

 учень 8 класу Крижанівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцей – ДНЗ» 

Лиманського району Одеської області 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Енергозберігаючі технології» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Розумне господарство: закритий 

цикл використання води та органічних відходів як приклад збереження 

природних ресурсів і екологічно безпечного стану довкілля» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 
 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Крюков Дмитро Вікторович  
 

учень 8 класу Станьківської гімназії Верхнянської сільської ради ОТГ 

Калуського району Івано-Франківської області 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Енергозберігаючі технології» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Моя енергонезалежна  

Станьківська гімназія» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Кузьмичов Ігор Ігорович  
 

вихованець дослідницько-експерименталь-ного відділу  

Комунального закладу «Центр позашкільної освіти»  

Мелітопольської міської ради Запорізької області,  

учень 11 класу Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15 

Мелітопольської міської ради Запорізької області 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Енергозберігаючі технології» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Вітроенергетична установка 

 для приватного домогосподарства» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 
 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Лукашенко Анастасія Віталіївна  
 

вихованка гуртка «Основи науково-дослідницької діяльності» 

Житомирського міського центру науково-технічної творчості, 

 учениця 7 класу Житомирської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 30 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Енергозберігаючі технології» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Перспективи 

 використання соляних озер» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Коваленко Олена Олександрівна  
 

учасниця дослідницького гуртка «Навчально-дослідницька лабораторія 

кріогенної техніки ФМФ НТУУ «КПІ» ім. І. Сікорського»,  

студентка групи 10 ФМ-52 Політехнічного ліцею НТУУ «КПІ» 
 

фіналіст  
 

в категорії: «Енергозберігаючі технології» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Отримання екологічної енергії  

від коливань дерев» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Парфенюк Владислав Сергійович  
 

вихованка гуртка «Основи науково дослідницької діяльності» 

Житомирського міського центру науково технічної творчості учнівської 

молоді, учениця 8 класу Житомирської ЗОШ І-ІІІ ст. № 30 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Енергозберігаючі технології» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Багатофункціональний замок» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Василенко Діана Євгенівна  
 

вихованка гуртка «Основи генетики»Комунального закладу «Центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської 

обласної ради, учениця 9 класу Херсонської багатопрофільної гімназії № 20 

ім. Б.Лавреньова Херсонської міської ради 
 

І місце  
 

в категорії: «Зоологія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Стан популяції ємуранчика 

звичайного Stylodipustelum в Голопристанському районі  

Херсонської області» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 
 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Кузнєцова Евеліна Павлівна  
 

вихованка секції«Ботаніка. Зоологія, ветеринарія та зоотехнія» відділення 

Екології та аграрних наук КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської 

молоді», учениця 11 класу Києво-Печерського ліцею №171 «Лідер» 

Печерського району міста Києва 
 

І місце  
 

в категорії: «Зоологія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Корекція поведінки благородного 

оленя (Cervuselaphus), за допомогою кормового збагачення середовища» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Довгун Анастасія Іванівна  
 

учениця 10 класу Закладу загальної середньої освіти «Бірківський ліцей» 

Любешівської селищної ради Волинської області 
 

ІІ місце  
 

в категорії: «Зоологія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Особливості гніздування та міграції 

журавля сірого на території боліт села Бірки» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Маленко Даніїл Віталійович  
 

вихованець гуртка «Юний науковець (екологічного напрямку)» 

Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання, 

учень 11 класу комунального закладу «Ришельєвський ліцей» 
 

ІІ місце  
 

в категорії: «Зоологія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Структура популяції RapanaVenosa 

на пляжах Одеси та с. Санжейка» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Деміденко Ірина Миколаївна  
 

вихованкагуртка «Прикладна зоологія» КЗ «ХОПДТЮТ»,  

учениця 10-Б класу комунального закладу «Харківська спеціалізовона 

школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів № 16 

Харківської міської ради Харківської області імені В.Г. Сергєєва» 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Зоологія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Дослідження попелиць 

 НПП «Слобожанський» як елемента біорізноманіття» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Косяков Віталій Віталійович  
 

вихованець гуртка «Основи генетики» комунального закладу  

«Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»  

Херсонської обласної ради, учень 10 класу Херсонського ліцею 

Херсонської обласної ради 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Зоологія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Інфекційні та інвазійні хвороби 

ушних раковин кролів їх лікування та профілактика» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Штандюк Владислав Олександрович  
 

учень 11-А класу комунальної установи «Пологівська спеціалізована 

різнопрофільна школа І-ІІІ ступенів № 2» Пологівської міської ради 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Зоологія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Особливості догляду  

та профілактика хвороб бджіл» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Левицький Олександр Олександрович  
 

вихованець гуртка «Юні друзі природи», учень 8 класу 

 комунальної установи Романівської районної ради 

 «Опорний навчальний заклад «Старочуднівськогутянський заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Зоологія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Кролики: залежність розвитку  

від умов утримання» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Бойчук Юлія Русланівна  
 

вихованка гуртка «Юні екологи» Івано-Франківського ОЕНЦУМ, 

 учениця 9 класу Глушківського навчально-виховного комплексу 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Зоологія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Совоподібні птахи  

 Прут-Дністровського межиріччя» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Вакарюк Адріана Андріївна  
 

вихованка гуртка «Прикладна зоологія» Івано-Франківського обласного 

відділення Малої академії наук України, учениця 9 класу Городенківської 

гімназії імені Антона Крушельницького Городенківської районної ради 

Івано-Франківської області 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Зоологія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Підсоколик великий Falсosubbuteo L. 

на території Придністровського Покуття» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Водінчар Юлія Михайлівна  
 

учениця 7 класу Городненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Городенківської районної ради Івано-Франківської області 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Зоологія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Дослідження умов життя та 

поведінки  виноградного равлика» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Вонсуль Маркіян Миколайович  
 

вихованець гуртка «Прикладна зоологія» Івано-Франківського обласного 

відділення Малої академії наук України, учень 6 класу Городенківської 

гімназії імені Антона Крушельницького Городенківської районної ради 

Івано-Франківської області 
 

фіналіст  
 

в категорії: «Зоологія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Особливості екології боривітра 

звичайного Falcotinnunculus L. на території Північного Покуття» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Горячих Яна Олександрівна  
 

вихованка дослідницько-експерименталь-ного відділу КЗ «Центр 

позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької області, 

учениця 11 класу Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 

Мелітопольської міської ради Запорізької області 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Зоологія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Сучасний стан урбанiзованого 

угрупування сойки GarrulusGlandariusв м. Мелiтополi» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Животовська Естер Владиславівна  
 

учениця 9 класу Одеського приватного закладу освіти «ОрСамеах» 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Зоологія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Сучасна герпетокультура: 

утримання та розведення екзотичного виду rhacodactylusciliatus  

в домашніх умовах» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Збираник Назар Олексійович  
 

учень 6 класу Глобинської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 

Глобинської міської ради Полтавської області 
 

фіналіст  
 

в категорії: «Зоологія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Вирощування  

метелика Махаона в лабораторних умовах.» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Колесник Тетяна Олексіївна  
 

вихованка гуртка «За гуманне ставлення до тварин» Шепетівського 

міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, 

учениця 9 класу школи-гімназії 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Зоологія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Вивчення особливостей поведінки 

 в умовах тераріуму та вироблення умовних рефлексів у Blaberuscraniifer» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Костіна Юліанна Олексіївна  
 

вихованка гуртка «Основи генетики»Комунального закладу 

 «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»  

Херсонської обласної ради, учениця 11 класу Херсонського ліцею 

Херсонської обласної ради 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Зоологія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Вплив раціону харчування 

 на товарні показники кролів різних порід» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Кузнєцов Іван Петрович  
 

учень КЗО Солонянське НВО «Солонянська середня загальноосвітня 

школа №1 І-ІІІ ступенів – Центр позашкільної освіти» (опорний заклад) 

Солонянської селищної ради Дніпропетровської області 
 

фіналіст  
 

в категорії: «Зоологія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Зміни в тканинах риб  

родини Cyprinidae внаслідок інтоксикації хлоридом цинку» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Фурман Іван Андрійович  
 

учень КЗО Солонянське НВО «Солонянська середня загальноосвітня 

школа №1 І-ІІІ ступенів – Центр позашкільної освіти» (опорний заклад) 

Солонянської селищної ради Дніпропетровської області 
 

фіналіст  
 

в категорії: «Зоологія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Зміни в тканинах риб  

родини Cyprinidae внаслідок інтоксикації хлоридом цинку» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Марінов Ілля Орестович  
 

вихованець гуртка «Прикладна зоологія» Івано-Франківського обласного 

відділення Малої академії наук України, учень 3(7) класу Городенківської 

гімназії імені Антона Крушельницького Городенківської районної ради 

Івано-Франківської області 
 

фіналіст  
 

в категорії: «Зоологія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Особливості екології кібчика 

 на території Північного Покуття» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Осадчук Любов Юріївна  
 

вихованка гуртка «Прикладна зоологія» Івано-Франківського обласного 

відділення Малої академії наук України, учениця 11 класу Городенківської 

гімназії імені Антона Крушельницького Городенківської районної ради 

Івано-Франківської області 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Зоологія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Екологічні особливості яструбових 

птахів на території Північного Покуття» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Павчак Олег Михайлович  
 

вихованець гуртка «Прикладна зоологія» Івано-Франківського обласного 

відділення Малої академії наук України, учень 9 класу 

 Івано-Франківського фізико-технічного ліцею при Івано-Франківському 

Національному технічному університеті нафти і газу 
 

фіналіст  
 

в категорії: «Зоологія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Екологічні особливості яструба 

малого на території Північного Покуття» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Сердюк Софія Аркадіївна  
 

вихованка гуртка «Основи біології» комунального закладу 

 «Міський еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді 

Марганецької міської ради Дніпропетровської області»,  

учениця 11класуМарганецької гуманітарної гімназії ім.Т.Шевченка 

Марганецької міської ради Дніпропетровської області 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Зоологія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Дослідження малакофауни 

 річки Ревун з метою визначення екологічного стану» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 
 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Стегней Софія Миколаївна  
 

учениця 10 класу Еколого-природничого ліцею №116 міста Києва 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Зоологія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Морфологія еритроцитів 

 та зміни в них за бабезіозу великої рогатої худоби» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Чупрун Ганна Степанівна  
 

вихованка гуртка «Прикладна зоологія» Івано-Франківського обласного 

відділення Малої академії наук України, учениця 10 класу Городенківської 

гімназії імені Антона Крушельницького Городенківської районної ради 

Івано-Франківської області 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Зоологія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Особливості екології луня польового 

на території Північного Покуття» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Шендеровський Андрій Андрійович  
 

вихованець гуртка «Юний науковець (екологічного напрямку)» 

Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та 

виховання, учень 11-ХБ класу КЗ «Рішельєвський науковий ліцей» 
 

фіналіст  
 

в категорії: «Зоологія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Орнітофауна Національного 

природного парку «Дністровський каньйон»» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Сова Дарина Русланівна  
 

вихованка гуртка «Молекулярна біологія»  

Київського Палацу дітей та юнацтва, учениця 11 класу 

 гімназії № 315 з поглибленим вивченням іноземних мов 
 

І місце  
 

в категорії: «Мікробіологія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Дослідження бактерицидної 

активності трансгенних рослин, що синтезують антибактеріальні білки» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Радченко Христина Павлівна  
 

вихованка ЦЕНТРУМ, учениця 11 класу Чорноморської гімназії № 1 
 

ІІ місце  
 

в категорії: «Мікробіологія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Фоточутливість культур 

молочнокислих бактерій та Candidaalbicans при утворенні біоплівки» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Конева Олександра Олегівна  
 

вихованка секції «Охорона довкілля та раціональне природокористування. 

Лісознавство. Агрономія» відділення Екології та аграрних наук КПНЗ 

«Київська Мала академія наук учнівської молоді», учениця11 класу 

гімназії № 237 м. Києва 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Мікробіологія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Бактеріальне забруднення 

 озера Вирлиця» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Кучеренко Дар’я Сергіївна  
 

вихованка гуртка «Юний науковець» Центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді Чорноморської міської ради Одеської області, 

учениця 10 класу Олександрівської загальноосвітньої школи  

Чорноморської міської ради 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Мікробіологія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Ідентифікація бактерій 

 роду Pediococcus серед лактоактерій з коковою морфологією,  

виділених з Чорного моря» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 
 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Колодій Альона Володимирівна  
 

учениця 11 класу КЗО Солонянське НВО «Солонянська середня 

загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів – Центр позашкільної освіти» 

(опорний заклад) Солонянської селищної ради Дніпропетровської області 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Мікробіологія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Резистентність бактерій, виділених 

 з поверхні шкіри рук, до антибактеріальних препаратів» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Кузьміна Олександра Дмитрівна  
 

учениця 11 класу Комунального навчального закладу  

«Хіміко-екологічний ліцей» Дніпровської міської ради 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Мікробіологія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Якість морозива пломбір, 

 що реалізується в торгівельних мережах міста Дніпра» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Марченко Альбіна  
 

учениця 8 класу філії Великобілозерського навчально-виховного 

комплексу №1 (школа-дитячий садок) Великобілозерської сільської ради 

Великобілозерського району Запорізької області  

Великобілозерської ЗОШ І-II ступенів № 3 Великобілозерської  

сільської ради Великобілозерського району Запорізької області 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Мікробіологія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Мікробіологічна безпека 

хлібобулочних виробів з їстівним покриттям» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 
 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Сундукова Юлія Вячеславівна  
 

учениця 11 класу КЗО Солонянське НВО «Солонянська середня 

загальноосвітня школа №1 І – ІІІ ступенів – Центр позашкільної освіти» 

(опорний заклад) Солонянської селищної ради Дніпропетровської області 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Мікробіологія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Вивчення умов розвитку біологічних 

контамінантів повітря на харчових продуктах» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Гура Ілона Олександрівна  
 

учениця 10-Б класу Навчально-виховного об'єднання «Новомиргородська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – дошкільний навчальний 

заклад» Новомиргородської районної ради Кіровоградської області 
 

І місце  
 

в категорії: «Науки про Землю (географія, геологія)» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Дослідження проблеми деградації 

ґрунтів Новомиргородського району Кіровоградської області  

та «щеплення» ґрунтів як один із способів її вирішення» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Васильченко Юлія Сергіївна  
 

вихованка гуртка «Географ-науковець» Охтирського міського центру 

позашкільної освіти Мала академія наук учнівської молоді, 

 учениця 11 класу Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 
 

ІІ місце  
 

в категорії: «Науки про Землю (географія, геологія)» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Структура ландшафту  

долини річки Ворскла від села Журавне до села Куземин» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Герасимчук Олександр Сергійович  
 

учень 10-А класу Нетішинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 

Нетішинської міської ради Хмельницької області 
 

ІІ місце  
 

в категорії: «Науки про Землю (географія, геологія)» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Альтернативне використання 

 пісків родовища «Стариця II» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Недельчева Єлизавета Федорівна  
 

учениця 10 класу Городненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Болградської районної ради Одеської області 
 

ІІ місце  
 

в категорії: «Науки про Землю (географія, геологія)» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Динаміка та особливості 

територіального розміщення населення с. Городнє (Чийшия)» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Рябініна Вікторія Максимівна  
 

вихованка гуртка «Наукові дослідження в галузі географії» 

 комунального закладу «Харківська обласна Мала академія наук 

Харківської обласної ради», учениця 9 класу Харківського ліцею № 89 

 Харківської міської ради Харківської області 
 

ІІ місце  
 

в категорії: «Науки про Землю (географія, геологія)» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Сільський туризм України 

(соціально-географічні аспекти)» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Бурлуцька Дарія Олександрівна  
 

вихованка гуртка «Лікарські рослини» комунального закладу 

«Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді», учениця 11 класу Плетеноташлицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради 

Кіровоградської області 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Науки про Землю (географія, геологія)» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Перспективи використання 

 річки Плетений Ташлик для пішохідного туризму» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 
 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Василець Єгор Сергійович  
 

вихованець дослідницько-експериментального відділу комунального 

закладу «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради 

Запорізької області, учень 10 класу Навчально-виховного комплексу № 16 

Мелітопольської міської ради Запорізької області 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Науки про Землю (географія, геологія)» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Динаміка і сучасний стан 

неврегульованої імміграції Мелітопольщини» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Нечай Ксенія Максимівна  
 

вихованка дослідницько-експериментального відділу  

комунального закладу «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської 

міської ради Запорізької області, учениця 10 класу Ліцею № 5 

Мелітопольської міської ради Запорізької області 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Науки про Землю (географія, геологія)» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Проблеми визначення  

географічного центру Запорізької області» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Пшеничников Денис Сергійович  
 

вихованець гуртка «Географічне краєзнавство»  

Енергодарської малої академії наук учнівської молоді  

Енергодарської міської ради Запорізької області, учень 9 класу ЕЗОШ № 2 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Науки про Землю (географія, геологія)» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Вплив кліматичних змін  

на температурний режим в м. Енергодар Запорізької області» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Скляр Оксана Вікторівна  
 

учениця 9 класу Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Науки про Землю (географія, геологія)» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Багаторічна динаміка температури 

атмосферного повітря за даними метеостанції Конотоп» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Шабанова Вероніка Ігорівна  
 

вихованка гуртка «Лікарські рослини»  

комунального закладу «Кіровоградський обласний центр  

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді», учениця 6 класу 

Плетеноташлицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Маловисківської районної ради Кіровоградської області 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Науки про Землю (географія, геологія)» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Зарості очерету звичайного 

 на малих річках України: негативні та позитивні наслідки» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 
 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Борейко Владислав Сергійович  
 

вихованець гуртка «Лікарські рослини»  

комунального закладу «Кіровоградський обласний центр  

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді», учень 8 класу 

Плетеноташлицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Маловисківської районної ради Кіровоградської області 
 

фіналіст  
 

в категорії: «Науки про Землю (географія, геологія)» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Ставки – благо для людей 

 чи «тромби» водних артерій?» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 
 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Бундзяк Олег Юрійович  
 

вихованець гуртка «Прикладна зоологія» 

 Івано-Франківського обласного відділення Малої академії наук України, 

учень 8 класу Городенківської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1  

Городенківської районної ради Івано-Франківської області 
 

фіналіст  
 

в категорії: «Науки про Землю (географія, геологія)» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Гідрологічна характеристика 

 малих річок як правих приток Дністра в Городенківському районі 

 та прилеглих територіях» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 
 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Жданова Вікторія Олегівна  
 

учениця 9 класу Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Науки про Землю (географія, геологія)» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Гідрогеологічні умови формування 

підземних вод та їх використання в м. Конотоп» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Корець Мальвіна Леонідівна  
 

вихованка гуртка «Географ-науковець»Охтирського міського центру 

позашкільної освіти – Мала академія наук учнівської молоді,  

учениця 9 класу Охтирської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 11 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Науки про Землю (географія, геологія)» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Характеристика озер 

 північної околиці міста Охтирка» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Малиновський Владислав Олексійович  
 

вихованець дослідницько-експериментального відділу 

 комунального закладу «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської 

міської ради Запорізької області, учень 10 класу Ліцею № 19 

Мелітопольської міської ради Запорізької області 
 

фіналіст  
 

в категорії: «Науки про Землю (географія, геологія)» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Сучасний геоекологічний 

 стaн озера Велике м. Бердянськ Запорізької області» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Шведул Богдан Іванович  
 

вихованець гуртка «Лікарські рослини»   

комунального закладу «Кіровоградський обласний центр  

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді», учень 8 класу 

Плетеноташлицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Маловисківської районної ради Кіровоградської області 
 

фіналіст  
 

в категорії: «Науки про Землю (географія, геологія)» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Струмок Піщанка: 

 значення, проблеми та шляхи їх вирішення» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 
 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Оліферович Ярослав Олександрович  
 

вихованець гуртка «Відповідальне споживання» 

 комунального закладу «Кіровоградський обласний центр  

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді», учень 8 класу 

Плетеноташлицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Маловисківської районної ради Кіровоградської області 
 

фіналіст  
 

в категорії: «Науки про Землю (географія, геологія)» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Струмок Піщанка:  

значення, проблеми та шляхи їх вирішення» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 
 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Перцева Єлизавета Дмитрівна  
 

вихованка дослідницько-експериментального відділу  

комунального закладу «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської 

міської ради Запорізької області, учениця 10 класу ліцей № 10 

Мелітопольської міської ради Запорізької області 
 

І місце  
 

в категорії: «Психологія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Психологічні особливості  

стратегій подолання життєвих криз в підлітковому віці» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Герявцева Марія Віталіївна  
 

вихованка дослідницько-експериментального відділу  

комунального закладу «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської 

міської ради Запорізької області, учениця 11 класу Ліцею № 5 

Мелітопольської міської ради Запорізької області 
 

ІІ місце  
 

в категорії: «Психологія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Психологічні особливості 

міжособистістних конфліктів у підлітковому віці: діагностика та корекція 

засобами практичної психології» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 
 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Зелінська Вікторія Романівна  
 

учениця 11 класу НВК № 9 м. Хмельницького 
 

ІІ місце  
 

в категорії: «Психологія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Особливості прояву механізмів 

психологічного захисту в підлітковому віці» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Павлійчук Вікторія Ігорівна  
 

учениця 11 класу НВК «ЗОШ ІІ ст. ліцей» м. Новояворівська  

Яворівського району Львівської області 
 

ІІ місце  
 

в категорії: «Психологія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Дослідження впливу  

тварин-компаньйонів на емоційний стан людини» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Зіборов Нікіта Андрійович  
 

вихованець гуртка «Основи генетики» комунального закладу «Центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської 

обласної ради, учень 10-Г класу Херсонського фізико-технічного ліцею 

Херсонської міської ради 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Психологія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Аспекти формування  

екологічно доцільної поведінки учнів для сталого розвитку довкілля» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Зінь Анастасія Леонідівна  
 

вихованка гуртка «Психологія» КЗ «Роменська міська Мала академія наук 

учнівської молоді» Роменської міської ради Сумської області,  

учениця 8 класу Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Психологія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Булінг в учнівському середовищі» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Колос Тетяна Сергіївна  
 

вихованка дослідницько-експериментального відділу  

комунального закладу «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської 

міської ради Запорізької області, учениця 11 класу Ліцею № 9 

Мелітопольської міської ради Запорізької області 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Психологія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Психологічні особливості 

діагностики сімейних цінностей у старшокласників» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Конопат Анастасія Олександрівна  
 

учениця 8-А класу Навчально-виховного об’єднання «Новомиргородська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – дошкільний навчальний 

заклад» Новомиргородської районної ради Кіровоградської області 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Психологія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Дослідження адаптаційного 

потенціалу підлітків та формування здорового способу життя 

 і покращення навчання» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Ластенко Андрій Юрійович  
 

учень 9-А класу Загальноосвітньої санаторної школи-інтернату  

І-ІІІ ступенів комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна 

навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Психологія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Тривимірна стрічка мебіуса 

 в психологічних дослідженнях» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Недельчева Єлизавета Федорівна  
 

учениця 10 класу Городненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Психологія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Вплив навколишнього середовища 

на емоційний стан підлітків» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Тарабанова Єлизавета Антонівна  
 

учениця 8 класу комунального закладу «Гуляйпільська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів» Гуляйпільської міської ради 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Психологія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Емоційна мелодія особистості» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Хоменко Вероніка Валеріївна  
 

учениця 11 класу Токмацької загальноосвітньої школи I-III ступенів № 5 

Токмацької міської ради Запорізької області 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Психологія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Взаємозв’язок емоційності 

 зі стресостійкістю у старших підлітків та молодших юнаків» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Шевченко Дар’я Олександрівна  
 

вихованка гуртка «Психологія» КЗ «Роменська міська Мала академія наук 

учнівської молоді» Роменської міської ради Сумської області,  

учениця 9 класу Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Психологія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Емоційна напруженість 

 та способи її зниження у підлітковому віці» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Гавриков Владислав  
 

учень 9-А класу загальноосвітньої санаторної школи-інтернату  

І-ІІІ ступенів комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна 

навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради 
 

фіналіст  
 

в категорії: «Психологія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Дерматогліфічне визначення 

темпераменту старших підлітків» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Радченко Іван  
 

учень 9-А класу загальноосвітньої санаторної школи-інтернату 

 І-ІІІ ступенів комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна 

навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради 
 

фіналіст  
 

в категорії: «Психологія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Дерматогліфічне визначення 

темпераменту старших підлітків» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Лапченкова Марія Юріївна  
 

вихованка гуртка «Біофізика» Запорізького центру науково-технічної 

творчості молоді «Грані» м. Запоріжжя, 

 студентка 2 курсу Запорізького національного університету 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Психологія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Портативний електронний пристрій 

для підвищення ефективності  психологічних ефектів  

гарденотерапії –спілкування з природою» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Максименко Микола Олексійович  
 

вихованець гуртка «Психологія» КЗ «Роменська міська Мала академія 

наук учнівської молоді» Роменської міської ради Сумської області,  

учень 11 класу Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 
 

фіналіст  
 

в категорії: «Психологія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Вплив гендерних стереотипів 

 на соціалізацію особистості» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Кириченко Анастасія Володимирівна  
 

вихованка секції «Екологія» відділення Екології та аграрних наук  

КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді», учениця 11 класу 

Ліцею інформаційних технологій № 79 м. Києва 
 

І місце  
 

в категорії: «Охорона здоров'я» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Дослідження інгібіторних 

властивостей синтетичних a,ß,γ пептидів та їх вплив на полімеризацію 

плазми крові людини» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Бондаренко Андрій Вікторович  
 

вихованець гуртка «Юний хімік»  

Енергодарської малої академії наук учнівської молоді, 

 учень 10-А класу Енергодарської багатопрофільної гімназії «Гармонія» 
 

ІІ місце  
 

в категорії: «Охорона здоров'я» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Вплив кисневих коктейлів,  

як продукту харчування, на рівень розумової працездатності учнів» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Курносова Ксенія Сергіївна  
 

вихованка гуртка «Юний науковець. Екологічний напрям» Одеського 

обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання, 

учениця 11 класу Одеського ліцею «Приморський» 
 

ІІ місце  
 

в категорії: «Охорона здоров'я» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Біотестування в оцінюванні 

безпечності зернових продуктів» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Мамай Софія Олексіївна  
 

вихованка гуртка «Юний еколог» Енергодарської малої академії наук 

учнівської молоді Енергодарської міської ради, учениця 10 класу 

Енергодарської багатопрофільної гімназії «Гармонія» 
 

ІІ місце  
 

в категорії: «Охорона здоров'я» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Каністерапія: аспекти використання 

та вплив на здоров’я людини» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Вельбой Оксана Сергіївна  
 

студентка Кременчуцького медичного фахового коледжу  

ім. В. І. Литвиненка 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Охорона здоров'я» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Дослідження адаптивних 

можливостей імунного опору під впливом фізичних навантажень» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Іржавська Вероніка Євгенівна  
 

вихованка гуртка «Медицина» КЗ «Роменська міська Мала академія наук 

учнівської молоді» Роменської міської ради Сумської області, 

 учениця 11 класу Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 11 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Охорона здоров'я» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Значення  

збалансованого харчування для здоров’я людини» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Казбекова Марія Ростиславівна  
 

вихованка дослідницько-експериментального відділу комунального 

закладу «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради 

Запорізької області, учениця 8 класу Навчально-виховний комплекс № 16 

Мелітопольської міської ради Запорізької області 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Охорона здоров'я» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Стан психічного здоров’я  

сучасного вчителя» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Мельник Анна Владиславівна  
 

вихованець гуртка «Біологія» КЗ «Роменська міська Мала академія наук 

учнівської молоді» Роменської міської ради Сумської області,  

учениця 8 класу Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Охорона здоров'я» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Оцінка фізичного стану 

 учнів 7 класів Роменської ЗОШ № 10» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Олекса Анна Андріївна  
 

учениця 11 класу ЗОШ I-III ступенів ім. В.К. Липинського с. Затурці 

Локачинського району Волинської області 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Охорона здоров'я» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Вплив спадковості 

 та інших факторів ризику на поширення цукрового діабету І та ІІ типу 

серед жителів Локачинського району» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Стельмах Богдан Ярославович  
 

учень 10 класу Чижиківської загальноосвітньої школи I-III ступенів 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Охорона здоров'я» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Алергія.  

Причини, симптоми, профілактика.» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Тулубців Данііл Віталійович  
 

вихованець гуртка «Юний науковець» Одеського обласного гуманітарного 

центру позашкільної освіти та виховання, учень 10 класу Одеського 

навчально-виховного комплексу № 13 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Охорона здоров'я» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Наукове обґрунтування поширення 

знань про трансмісивні захворювання і методи їх профілактики» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Гамурар Христина Володимирівна  
 

вихованка гуртка «Лікарські рослини»  

Міського Центру дитячої творчості м. Білгорода-Дністровського, 

 учениця 11 класу Білгород-Дністровського НВК «школа-ліцей» 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Охорона здоров'я» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Ендокринні захворювання 

 населення м. Білгорода-Дністровського» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Гомоюнова Анна Віталіївна  
 

вихованець гуртка «Юний хімік»  

Енергодарської малої академії наук учнівської молоді, 

 учениця 11-А класу Енергодарської багатопрофільної гімназії «Гармонія» 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Охорона здоров'я» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Дослідження умов  

виникнення дерматомікозів стоп у підлітків» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Коваленко Аліна Олександрівна  
 

вихованка гуртка «Медицина» КЗ «Роменська міська Мала академія наук 

учнівської молоді» Роменської міської ради Сумської області, 

 учениця 10 класу Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Охорона здоров'я» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Шляхи запобігання 

 та уникнення цукрового діабету» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Левіна Вероніка Дмитрівна  
 

учениця 10-А класу Навчально-виховного об'єднання «Новомиргородська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – дошкільний навчальний 

заклад» Новомиргородської районної ради Кіровоградської області 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Охорона здоров'я» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Перспективи використання  

грязів озера Лонго та Петроострівських солоних боліт на Кіровоградщинів 

з лікувальною метою» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Левіна Вероніка Дмитрівна  
 

учениця 10-А класу Навчально-виховного об'єднання «Новомиргородська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – дошкільний навчальний 

заклад» Новомиргородської районної ради Кіровоградської області 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Охорона здоров'я» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Бальнеологічне дослідження 

солоного озера села Петроострів та озера Лонго в Новомиргороді   

на Кіровоградщині, з метою подальшого застосування в грязелікуванні  

на території України» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 
 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Липка Евеліна Вікторівна  
 

вихованка гуртка «Медицина» КЗ «Роменська міська Мала академія наук 

учнівської молоді» Роменської міської ради Сумської області, 

 учениця 7 класу Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Охорона здоров'я» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Фастфуд  

та наслідки його вживання для організму людини» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Литвин Артем Олександрович  
 

вихованець гуртка «Медицина» КЗ «Роменська міська Мала академія наук 

учнівської молоді» Роменської міської ради Сумської області,  

учень 9 класу Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 
 

фіналіст  
 

в категорії: «Охорона здоров'я» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Вплив бактерій, 

 що знаходяться на шкірі, на організм людини» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Попазова Дар'я Іванівна  
 

учениця 11 класу Городненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Болградської районної ради Одеської області 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Охорона здоров'я» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Біг як засіб зміцнення здоров'я» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Хоменко Назар Сергійович  
 

вихованець гуртка «Медицина» КЗ «Роменська міська Мала академія наук 

учнівської молоді» Роменської міської ради Сумської області,  

учень 7 класу Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 4 
 

фіналіст  
 

в категорії: «Охорона здоров'я» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Вплив диму при спалюванні листя  

на організм людини та навколишнє середовище» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Штирбулова Марина Сергіївна  
 

учениця 11 класу Городненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Болградської районної ради Одеської області 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Охорона здоров'я» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Народна медицина 

 етнічних болгар – мешканців села Городнє (Чийшия)  

Болградського району Одеської області» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Цімбота Андрій Михайлович  
 

вихованець гуртка «Радіоелектроніка та приладобудування»  

КЗ «Роменська міська Мала академія наук учнівської молоді» 

 Роменської міської ради Сумської області,  

учень 11 класу Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 
 

І місце  
 

в категорії: «Фізика і астрономія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Цифровий вимірювальний прилад 

для використання на практичних роботах в кабінетах фізики» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Моцугиря Владислав Сергійович  
 

вихованець гуртка «Радіоелектроніка та приладобудування» 

 КЗ «Роменська міська Мала академія наук учнівської молоді»  

Роменської міської ради Сумської області,  

учень 7 класу Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 
 

ІІ місце  
 

в категорії: «Фізика і астрономія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Прилад  

для пошуку прихованого електродроту» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Палажченко Андрій Сергійович  
 

вихованець гуртка «Радіоелектроніка та приладобудування»  

КЗ «Роменська міська Мала академія наук учнівської молоді»  

Роменської міської ради Сумської області,  

учень 9 класу Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 
 

ІІ місце  
 

в категорії: «Фізика і астрономія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Прилад для налаштування 

сервоприводів  керування  елеронів та руля висоти  

радіокерованого планера» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 
 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Ющенко Артем Валерійович  
 

учень 11 класу Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 

Конотопської міської ради Сумської області 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Фізика і астрономія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Дослідження космічних тіл 

 групи Кентаврів на прикладі астероїда Харікло» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Радіонов Олександр Геннадійович  
 

вихованець гуртка «Радіоелектроніка та приладобудування»  

КЗ «Роменська міська Мала академія наук учнівської молоді»  

Роменської міської ради Сумської області, учень 10 класу  

Роменської спеціалізованої загальноосвітньої школи 

 І-ІІІ ступенів № 1 ім. П.І. Калнишевського 
 

фіналіст  
 

в категорії: «Фізика і астрономія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Радіоприймач  

для спортивної радіопеленгації на діапазон 3.5 мгц (80 м)» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 
 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Сіняєв Руслан Володимирович  
 

вихованець гуртка «Фізика» КЗ «Роменська міська Мала академія наук 

учнівської молоді» Роменської міської ради Сумської області,  

учень 10 класу Роменської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11 
 

фіналіст  
 

в категорії: «Фізика і астрономія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Будова й принцип дії котушки тесла» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Бартків Анастасія Тарасівна  
 

вихованка дослідницько-експериментального відділу  

комунального закладу «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської 

міської ради Запорізької області, учениця 10 класу Ліцею № 9 

Мелітопольської міської ради Запорізької області 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Хімія і біохімія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Визначення  

нітрогеновмісних харчових добавок у овочах та фруктах» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Бірюк Софія Олексіївна  
 

учениця 9 класу загальноосвітньої санаторної школи-інтернату  

І-ІІІ ступенів комунального закладу вищої освіти І-ІІІ ступенів 

«Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія»  

Запорізької обласної ради 
 

фіналістка  
 

в категорії: «Хімія і біохімія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Вміст заліза у різних сортах яблук» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Бічай Артем Ігорович  
 

учень 11 класу комунального навчального закладу 

 «Хіміко-екологічний ліцей» Дніпровської міської ради 
 

ІІ місце  
 

в категорії: «Хімія і біохімія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Використання ренієвих покриттів 

для створення каталізаторів допалу вихлопних газів  

двигунів внутрішнього згоряння» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Бойченко Анастасія Романівна  
 

учениця 8-А класу Навчально-виховного об'єднання «Новомиргородська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – дошкільний навчальний 

заклад» Новомиргородської районної ради Кіровоградської області 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Хімія і біохімія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Ефективне застосування 

інноваційних хімічних препаратів в рослинництві на невеликих 

фермерських господарствах та присадибних ділянках» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Борисова Анжеліка Сергіївна  
 

учениця 8-А класу Навчально-виховного об'єднання «Новомиргородська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – дошкільний навчальний 

заклад» Новомиргородської районної ради Кіровоградської області 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Хімія і біохімія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Ефективне застосування  

нових хімічних препаратів в тваринництві  

на невеликих фермерських господарствах» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Глущенко Євген Романович  
 

вихованець дослідницько-експериментального відділу  

комунального закладу «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської 

міської ради Запорізької області, учень 10 класу ліцею № 10 

Мелітопольської міської ради Запорізької області 
 

ІІ місце  
 

в категорії: «Хімія і біохімія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Розробка антикорозійного покриття 

для захисту металевих виробів» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Голуб Ольга Олегівна  
 

вихованка дослідницько-експериментального відділу  

комунального закладу «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської 

міської ради Запорізької області, учениця 11 класу Загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 4 Мелітопольської міської ради Запорізької області 
 

І місце  
 

в категорії: «Хімія і біохімія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Розробка комбінованого сорбенту  

на основі каолініту та гідролізного лігніну для очищення стічних вод  

від аніонних поверхнево-активних речовин» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 
 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Грещенко Софія Сергіївна  
 

вихованка центру дитячої та юнацької творчості  

Лиманської районної ради Одеської області, учениця 8 класу 

Крижанівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцей – ДНЗ»  

Лиманського району Одеської області 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Хімія і біохімія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Соляна лампа своїми руками 

 із кухонної солі та солі Куяльницького лиману» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Барабаш Олександр Віталійович  
 

вихованець центру дитячої та юнацької творчості  

Лиманської районної ради Одеської області, 

 учень 8 класу Крижанівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ліцей – ДНЗ» 

Лиманського району Одеської області 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Хімія і біохімія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Соляна лампа своїми руками  

із кухонної солі та солі Куяльницького лиману» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Колосов Станіслав Олексійович  
 

вихованець дослідницько-експериментального відділу  

комунального закладу «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської 

міської ради Запорізької області, учень 11 класу Мелітопольського 

навчально-виховного комплексу № 16 Мелітопольської міської ради 

Запорізької області 
 

ІІ місце  
 

в категорії: «Хімія і біохімія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Закономірності формування 

 органо-неорганічних композитів на основі модифікованих фосфатів» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 
 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Михайловський Родіон Євгенович  
 

вихованець дослідницько-експериментального відділу  

комунального закладу «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської 

міської ради Запорізької області, учень 8 класу Мелітопольської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Мелітопольської міської ради 

Запорізької області 
 

фіналіст  
 

в категорії: «Хімія і біохімія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Очищення стічних вод  

від йонів феруму (ІІІ) фізико-хімічними методами» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 
 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Олійник Еллада  
 

учениця 8 класу Запорізького навчально-виховного комплексу № 63 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Хімія і біохімія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Дослідження впливу важких металів 

у умовах техногенного забруднення на ріст і розвиток рослин» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Попіл Артем Тимурович  
 

учень 11 класу комунального навчального закладу  

«Хіміко-екологічний ліцей » Дніпровської міської ради 
 

І місце  
 

в категорії: «Хімія і біохімія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Дослідження взаємодії  

кластерних сполук ренію(ІІІ) з проліном» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Тарасюк Віталій Олексійович  
 

учень 11 класу Таїровського ЗЗСО І-ІІІ ступенів  

Овідіопольського району Одеської області 
 

ІІ місце  
 

в категорії: «Хімія і біохімія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Хелатні мікродобрива 

 та їхній вплив на вміст пігментів в тканинах листків винограду» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ



Шемейко Вікторія Віталіївна  
 

студентка ІІ курсу Луцького педагогічного коледжу 
 

ІІІ місце  
 

в категорії: «Хімія і біохімія» 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді «Дотик природи 2020» 
 

з науково-дослідницьким проектом: «Аналіз жирнокислотного складу  

олії насіння калини звичайної» 
 

Наказ № 60        від 30.11.2020 р. 

 

 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ

 


