
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пігут Анастасія Валеріївна 

учениця 9 класу Дубенського НВК «школа-гімназія» Дубенського 

району, вихованка гуртка гімназійне товариство «Ерудит» 

Рівненської області 

призер 

фінального етапу Олімпіади випускного шкільного дослідництва  

(учнівських дослідницьких проєктів) 

секція: «Агробіологія» 

Тема проєкту: «Продуктивність кукурудзи цукрової залежно від 

строків сівби» 

Керівник роботи: Рачинська Інга Миколаївна 
Наказ № 49           від 11.06.2021 р.  

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук,  

професор          В.В. Вербицький 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Литвиненко Владислава Володимирівна 

учениця 8 класу КЗ «Дніпрорудненська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів «Cвіточ», вихованка гуртка: «Юний дослідник» Запорізької 

області 

призер 

фінального етапу Олімпіади випускного шкільного дослідництва  

(учнівських дослідницьких проєктів) 

секція: «Агробіологія» 

Тема проєкту: «Вплив сроків посадки кукурудзи іноземної селекції на 

врожайність в умовах Запорізькій області» 

Керівник роботи: Костенко Наталья Іванівна 
Наказ № 49           від 11.06.2021 р.  

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук,  

професор          В.В. Вербицький 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компанієць Дар'я Андріївна 

учениця 10 класу Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№2 Лубенської міської ради, вихованка гуртка Природа рідного краю 

Лубенської міської станції юних техніків та натуралістів  

Полтавської області 

призер 

фінального етапу Олімпіади випускного шкільного дослідництва  

(учнівських дослідницьких проєктів) 

секція: «Агробіологія» 

Тема проєкту: «Біологічні особливості Lophanthus anisatus Benth на 

території Полтавської області» 

Керівник роботи: Москаленко Т.В. 
Наказ № 49           від 11.06.2021 р.  

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук,  

професор          В.В. Вербицький 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Похлібна Олександра Ігорівна 

учениця 9-Б Овідіопольського закладу загальної середньої освіти 

Одеського району Одеської області 

призер 

фінального етапу Олімпіади випускного шкільного дослідництва  

(учнівських дослідницьких проєктів) 

секція: «Агробіологія» 

Тема проєкту: «Вплив прогрівання насіння на врожайність огірків» 

Керівник роботи: Санатарчук Наталія Леонтіївна 

 
Наказ № 49           від 11.06.2021 р.  

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук,  

професор          В.В. Вербицький 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Митрошина Мирослава Василівна 

учениця 9-А класу Ліцею № 11 м. Новоград-Волинського 

Житомирської області 

призер 

фінального етапу Олімпіади випускного шкільного дослідництва  

(учнівських дослідницьких проєктів) 

секція: «Агробіологія» 

Тема проєкту: «Вплив гідрогелю на проростання та ріст рослин» 

Керівник роботи: Харченко Ярослава Анатоліївна 
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Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук,  

професор          В.В. Вербицький 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Світач Вадим Богданович 

учень 9 класу опорного закладу «Колківський ліцей» Колківської 

селищної ради» Колківської ОТГ, вихованець гуртка «Юні 

орнітологи» Центру розвитку і творчості дітей та юнацтва 

Колківської селищної ради Волинської області 

призер 

фінального етапу Олімпіади випускного шкільного дослідництва  

(учнівських дослідницьких проєктів) 

секція: «Агробіологія» 

Тема проєкту: «Врожайність різних сортів гречки в умовах 

Колківської ОТГ Волинської області» 

Керівник роботи: Світач Ольга Василівна 
Наказ № 49           від 11.06.2021 р.  

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук,  

професор          В.В. Вербицький 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Химач Надія Віталіївна 

учениця 11 класу Троковицького природничо-екологічного ліцею 

Оліївської сільської ради Житомирського району Житомирської 

області 

призер 

фінального етапу Олімпіади випускного шкільного дослідництва  

(учнівських дослідницьких проєктів) 

секція: «Агробіологія» 

Тема проєкту: «Вплив органо-мінерального живлення на деякі 

біометричні показники та формування зернової продуктивності 

квасолі звичайної в умовах Житомирського Полісся» 

Керівник роботи: Бондар Наталія Михайлівна 
Наказ № 49           від 11.06.2021 р.  

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук,  

професор          В.В. Вербицький 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гетманець Ольга Андріївна 

учениця 10 класу Миколаївського закладу загальної середньої освіти 

Одеського району, вихованка гуртка «Людина і довкілля» 

Овідіопольського будинку дитячої творчості та юнацтва  

Одеської області 

призер 

фінального етапу Олімпіади випускного шкільного дослідництва  

(учнівських дослідницьких проєктів) 

секція: «Агробіологія» 

Тема проєкту: «Вплив органічних та мінеральних добрив на чисту 

продуктивність листків пшениці озимої м'якої сорту «Пандія»» 

Керівник роботи: Мойсєєва Тетяна Василівна 
Наказ № 49           від 11.06.2021 р.  

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук,  

професор          В.В. Вербицький 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шевчук Катерина Юріївна 

учениця 8-А класу комунального закладу «Луцький навчально-

виховний комплекс № 9 Луцької міської ради», вихованка гуртка 

«Юні агрохіміки» Волинського обласного еколого-натуралістичного 

центру Волинської області 

призер 

фінального етапу Олімпіади випускного шкільного дослідництва  

(учнівських дослідницьких проєктів) 

секція: «Агробіологія» 

Тема проєкту: «Ефективність використання ґрунтових субстратів 

за вирощування лохини високорослої сорту блюкроп» 

Керівник роботи: Бортнік Тетяна Павлівна 
Наказ № 49           від 11.06.2021 р.  

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук,  

професор          В.В. Вербицький 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катькало Анна Андріївна 

учениця 10 класу Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 

імені Михайла Драгоманова Гадяцької міської ради, вихованка гуртка 

Полтавської області 

призер 

фінального етапу Олімпіади випускного шкільного дослідництва  

(учнівських дослідницьких проєктів) 

секція: «Агробіологія» 

Тема проєкту: «Підтвердження породної приналежності 

Української степової породи бджіл Гадяцького району» 

Керівник роботи: Субота Ірина Миколаївна 
Наказ № 49           від 11.06.2021 р.  

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук,  

професор          В.В. Вербицький 



 

 

 

 

 

 

 

 

Кабанець Вероніка Віталіївна 

учениця 8 класу Опорного загальноосвітнього навчального закладу 

«Жоравський навчально-виховний комплекс» Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)» 

Яготинської районної ради, вихованка гуртка «Основи фенології» КЗ 

КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» Київської області 

призер 

фінального етапу Олімпіади випускного шкільного дослідництва  

(учнівських дослідницьких проєктів) 

секція: «Екологія та енергозбереження» 

Тема проєкту: «Оцінка токсичності ґрунтів з використанням 

рослинних біотесторів» 

Керівник роботи: Бойко Наталія Василівна 
Наказ № 49           від 11.06.2021 р.  

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук,  

професор          В.В. Вербицький 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Писарська Дар`я Сергіївна 

учениця 10 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 

Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області 

призер 

фінального етапу Олімпіади випускного шкільного дослідництва  

(учнівських дослідницьких проєктів) 

секція: «Екологія та енергозбереження» 

Тема проєкту: «Динаміка чисельності популяцій  Anacamptis palustris 

Jacq. в околицях міста Горішні Плавні» 

Керівник роботи: Крутоголова Антоніна Валеріївна 
 

 

Наказ № 49           від 11.06.2021 р.  

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук,  

професор          В.В. Вербицький 



 

 

 

 

 

 

 

 

Руднік Тетяна Іванівна 

учениця 11 класу Більськовільського ліцею Вараського району 

Рівненської області 

призер 

фінального етапу Олімпіади випускного шкільного дослідництва  

(учнівських дослідницьких проєктів) 

секція: «Екологія та енергозбереження» 

Тема проєкту: «Загальна оцінка впливу промислових теплиць на 

навколишнє середовище села Більська Воля» 

Керівник роботи: Кньовець Марія Володимирівна 
 

 

Наказ № 49           від 11.06.2021 р.  

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук,  

професор          В.В. Вербицький 



 

 

 

 

 

 

 

 

Федоренко Дарія Геннадіївна 

учениця 8 класу комунального закладу «Полтавський обласний 

науковий ліцей інтернат ІІ-ІІІ ступенів імені Макаренка Полтавської 

обласної ради», вихованка гуртка учнівське лісництво «Фотосинтез» 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді Полтавської області 

призер 

фінального етапу Олімпіади випускного шкільного дослідництва  

(учнівських дослідницьких проєктів) 

секція: «Екологія та енергозбереження» 

Тема проєкту: «Весняна Балка як генофонд збереження 

ранньоквіткових ефемероїдів» 

Керівник роботи: Пуденко Оксана Ростиславівна 
Наказ № 49           від 11.06.2021 р.  

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук,  

професор          В.В. Вербицький 



 

 

 

 

 

 

 

 

Морозюк Дмитро Володимирович 

учень 7 класу Сарненського ліцею №4 Сарненської міської ради 

Рівненської області 

призер 

фінального етапу Олімпіади випускного шкільного дослідництва  

(учнівських дослідницьких проєктів) 

секція: «Екологія та енергозбереження» 

Тема проєкту: «Родина пернатих вундеркіндів міста Сарни» 

Керівник роботи: Морозюк Оксана Євгеніївна 
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Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук,  

професор          В.В. Вербицький 



 

 

 

 

 

 

 

 

Георгієва Олена Георгіївна 

учениця 10 класу Виноградненського закладу загальної середньої 

освіти Болградського району Одеської області 

призер 

фінального етапу Олімпіади випускного шкільного дослідництва  

(учнівських дослідницьких проєктів) 

секція: «Екологія та енергозбереження» 

Тема проєкту: «Економічна ефективність від впровадження 

енергозберігаючих технологій у навчальних закладах» 

Керівник роботи: Ніколова Оксана Миколаївна 
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Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук,  

професор          В.В. Вербицький 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Левицька Анна Сергіївна 

учениця 9 класу Білецьківського ЗЗСО Кам'янопотоківської сільської 

ради Кременчуцького району Полтавської області 

призер 

фінального етапу Олімпіади випускного шкільного дослідництва  

(учнівських дослідницьких проєктів) 

секція: «Прикладна біологія» 

Тема проєкту: «Розробка та апробація активізуючої методики 

«Круг вибору професій» в процесі професійного самовизначення 

дев’ятикласників» 

Керівник роботи: Бондаренко Надія Володимирівна 
Наказ № 49           від 11.06.2021 р.  

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук,  

професор          В.В. Вербицький 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кушнірчук Дмитро Сергійович 

вихованець гуртка «Декоративний акваріум» комунального закладу 

Сумської міської ради - Сумський міський  центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді 

призер 

фінального етапу Олімпіади випускного шкільного дослідництва  

(учнівських дослідницьких проєктів) 

секція: «Прикладна біологія» 

Тема проєкту: «Інсектицидна дія рослин на життєдіяльність 

Дрозофіли чорночеревої» 

Керівник роботи: Кушнірчук Ірина Вікторівна 
Наказ № 49           від 11.06.2021 р.  

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук,  

професор          В.В. Вербицький 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куємжи Анна Василівна 

учениця КЗ «Дмитрівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів» Білгород-

Дністровського району, вихованка гуртка факультатив «Цікава хімія» 

КЗ «Дмитрівський ЗЗСО І-ІІІ ст.» Одеської області 

призер 

фінального етапу Олімпіади випускного шкільного дослідництва  

(учнівських дослідницьких проєктів) 

секція: «Хімія» 

Тема проєкту: «Вирощування кристалів з мідного купоросу, залізного 

купоросу та кухонної солі» 

Керівник роботи: Котовенко Ольга Іванівна 
Наказ № 49           від 11.06.2021 р.  

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук,  

професор          В.В. Вербицький 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтаріна Ольга Русланівна 

учениця 7 класу Сарненського ліцею №4 Сарненської міської ради 

Рівненської області 

призер 

фінального етапу Олімпіади випускного шкільного дослідництва  

(учнівських дослідницьких проєктів) 

секція: «Хімія» 

Тема проєкту: «Світло в темряві» 

Керівник роботи: Заєць Софія Вікторівна 
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Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук,  

професор          В.В. Вербицький 
 


