
 

 

 

 

 

 

 

надається 

Хомяку Денису Анатолійовичу 
учню 9 класу Вовковиївського ліцею Демидівської селищної ради 

Дубенського району, вихованцю гуртка Вовковиївського учнівського лісництва 

«Діброва» ДП «Млинівський лісгосп» Рівненської області, переможцю 

фінального етапу Олімпіади випускного шкільного дослідництва (учнівських 

дослідницьких проєктів). 

Хом’як Денис під час виконання дослідницького проєкту проявив 

цілеспрямованість, працелюбність та старанність, високий рівень знань в галузі 

природничих наук. Володіє навичками планування навчальної і практичної 

діяльності, вміє виділяти головне в навчальному матеріалі, аналізувати 

інформацію, робити висновки. Зарекомендував себе як учень, який постійно 

підвищує рівень своїх знань. 

Не дивлячись на свій юний вік, є справжнім дослідником, який вміє 

проводити експерименти як в лабораторії, так і в польових умовах. Денис 

належить до тієї когорти сучасної української молоді, яка знаходиться в 

постійному творчому пошуку та в курсі наукових інноваційних звершень; має 

креативний склад розуму, високий інтелект і прагнення до розкриття таємниць 

природи.  

Спираючись на вище зазначене та досягнення в дослідницькій роботі, 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді рекомендує 

Хом’яка Дениса Анатолійовича до вступу до вищого навчального закладу. 
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Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук,  

професор          В.В. Вербицький 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

надається 

Дудяк Дарині Михайлівні 
учениці 11 класу Вовковиївського ліцею Демидівської селищної ради 

Дубенського району, вихованці гуртка Вовковиївського учнівського лісництва 

«Діброва» ДП «Млинівський лісгосп» Рівненської області, призеру фінального 

етапу Олімпіади випускного шкільного дослідництва (учнівських 

дослідницьких проєктів). 

Дудяк Дарина під час виконання дослідницького проєкту проявила 

цілеспрямованість, працелюбність та старанність, високий рівень знань в галузі 

природничих наук. Володіє навичками планування навчальної і практичної 

діяльності, вміє виділяти головне в навчальному матеріалі, аналізувати 

інформацію, робити висновки. Зарекомендувала себе як учениця, яка постійно 

підвищує рівень своїх знань. 

Не дивлячись на свій юний вік, є справжнім дослідником, який вміє 

проводити експерименти як в лабораторії, так і в польових умовах. Дарина 

належить до тієї когорти сучасної української молоді, яка знаходиться в 

постійному творчому пошуку та в курсі наукових інноваційних звершень; має 

креативний склад розуму, високий інтелект і прагнення до розкриття таємниць 

природи.  

Спираючись на вище зазначене та досягнення в дослідницькій роботі, 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді рекомендує 

Дудяк Дарину Михайлівну до вступу до вищого навчального закладу. 
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Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук,  

професор          В.В. Вербицький 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

надається 

             Перекопай Олександрі Артемівні 

учениці 9 класу опорного загальноосвітнього навчального закладу 

«Жоравський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів - дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)» Яготинської районної 

ради, вихованці гуртка «Основи фенології» КЗ КОР «Центр творчості дітей та 

юнацтва Київщини» Київської області, призеру фінального етапу Олімпіади 

випускного шкільного дослідництва (учнівських дослідницьких проєктів). 

Перекопай Олександра під час виконання дослідницького проєкту 

проявила цілеспрямованість, працелюбність та старанність, високий рівень 

знань в галузі природничих наук. Володіє навичками планування навчальної і 

практичної діяльності, вміє виділяти головне в навчальному матеріалі, 

аналізувати інформацію, робити висновки. Зарекомендувала себе як учениця, 

яка постійно підвищує рівень своїх знань. 

Не дивлячись на свій юний вік, є справжнім дослідником, який вміє 

проводити експерименти як в лабораторії, так і в польових умовах. Олександра 

належить до тієї когорти сучасної української молоді, яка знаходиться в 

постійному творчому пошуку та в курсі наукових інноваційних звершень; має 

креативний склад розуму, високий інтелект і прагнення до розкриття таємниць 

природи.  

Спираючись на вище зазначене та досягнення в дослідницькій роботі, 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді рекомендує 

Перекопай Олександру Артемівну до вступу до вищого навчального закладу. 
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Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук,  

професор          В.В. Вербицький 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

надається 

Пігут Анастасії Валеріївні 
учениці 9 класу Дубенського НВК «школа-гімназія»Дубенського району, 

вихованці гуртка гімназійне товариство «Ерудит» Рівненської області, призеру 

фінального етапу Олімпіади випускного шкільного дослідництва (учнівських 

дослідницьких проєктів). 

Пігут Анастасія під час виконання дослідницького проєкту проявила 

цілеспрямованість, працелюбність та старанність, високий рівень знань в галузі 

природничих наук. Володіє навичками планування навчальної і практичної 

діяльності, вміє виділяти головне в навчальному матеріалі, аналізувати 

інформацію, робити висновки. Зарекомендувала себе як учениця, яка постійно 

підвищує рівень своїх знань. 

Не дивлячись на свій юний вік, є справжнім дослідником, який вміє 

проводити експерименти як в лабораторії, так і в польових умовах. Анастасія 

належить до тієї когорти сучасної української молоді, яка знаходиться в 

постійному творчому пошуку та в курсі наукових інноваційних звершень; має 

креативний склад розуму, високий інтелект і прагнення до розкриття таємниць 

природи.  

Спираючись на вище зазначене та досягнення в дослідницькій роботі, 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді рекомендує 

Пігут Анастасію Валеріївну до вступу до вищого навчального закладу. 

 
 

Наказ № 49            від 11.06.2021 р.  

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук,  

професор          В.В. Вербицький 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

надається 

Похлібній Олександрі Ігорівні 
учениці 9-Б Овідіопольського закладу загальної середньої освіти 

Одеського району Одеської області, призеру фінального етапу Олімпіади 

випускного шкільного дослідництва (учнівських дослідницьких проєктів). 

Похлібна Олександра під час виконання дослідницького проєкту 

проявила цілеспрямованість, працелюбність та старанність, високий рівень 

знань в галузі природничих наук. Володіє навичками планування навчальної і 

практичної діяльності, вміє виділяти головне в навчальному матеріалі, 

аналізувати інформацію, робити висновки. Зарекомендувала себе як учениця, 

яка постійно підвищує рівень своїх знань. 

Не дивлячись на свій юний вік, є справжнім дослідником, який вміє 

проводити експерименти як в лабораторії, так і в польових умовах. Олександра 

належить до тієї когорти сучасної української молоді, яка знаходиться в 

постійному творчому пошуку та в курсі наукових інноваційних звершень; має 

креативний склад розуму, високий інтелект і прагнення до розкриття таємниць 

природи.  

Спираючись на вище зазначене та досягнення в дослідницькій роботі, 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді рекомендує 

Похлібну Олександру Ігорівну до вступу до вищого навчального закладу. 
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Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук,  

професор          В.В. Вербицький 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

надається 

Митрошиній Мирославі Василівні 
учениці 9-А класу Ліцею № 11 м. Новоград-Волинського Житомирської 

області, призеру фінального етапу Олімпіади випускного шкільного 

дослідництва (учнівських дослідницьких проєктів). 

Митрошина Мирослава під час виконання дослідницького проєкту 

проявила цілеспрямованість, працелюбність та старанність, високий рівень 

знань в галузі природничих наук. Володіє навичками планування навчальної і 

практичної діяльності, вміє виділяти головне в навчальному матеріалі, 

аналізувати інформацію, робити висновки. Зарекомендувала себе як учениця, 

яка постійно підвищує рівень своїх знань. 

Не дивлячись на свій юний вік, є справжнім дослідником, який вміє 

проводити експерименти як в лабораторії, так і в польових умовах. Мирослава 

належить до тієї когорти сучасної української молоді, яка знаходиться в 

постійному творчому пошуку та в курсі наукових інноваційних звершень; має 

креативний склад розуму, високий інтелект і прагнення до розкриття таємниць 

природи.  

Спираючись на вище зазначене та досягнення в дослідницькій роботі, 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді рекомендує 

Митрошину Мирославу Василівну до вступу до вищого навчального закладу. 
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надається 

Химач Надії Віталіївні 
учениці 11 класу Троковицького природничо-екологічного ліцею 

Оліївської сільської ради Житомирського району Житомирської області, 

призеру фінального етапу Олімпіади випускного шкільного дослідництва 

(учнівських дослідницьких проєктів). 

Химач Надія під час виконання дослідницького проєкту проявила 

цілеспрямованість, працелюбність та старанність, високий рівень знань в галузі 

природничих наук. Володіє навичками планування навчальної і практичної 

діяльності, вміє виділяти головне в навчальному матеріалі, аналізувати 

інформацію, робити висновки. Зарекомендувала себе як учениця, яка постійно 

підвищує рівень своїх знань. 

Не дивлячись на свій юний вік, є справжнім дослідником, який вміє 

проводити експерименти як в лабораторії, так і в польових умовах. Надія 

належить до тієї когорти сучасної української молоді, яка знаходиться в 

постійному творчому пошуку та в курсі наукових інноваційних звершень; має 

креативний склад розуму, високий інтелект і прагнення до розкриття таємниць 

природи.  

Спираючись на вище зазначене та досягнення в дослідницькій роботі, 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді рекомендує 

Химач Надію Віталіївну до вступу до вищого навчального закладу. 
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надається 

Пашинській Вікторії Вікторівні 
учениці 11 класу Черняхівської гімназії Черняхівської селищної ради 

Житомирської області, переможцю фінального етапу Олімпіади випускного 

шкільного дослідництва (учнівських дослідницьких проєктів). 

Пашинська Вікторія під час виконання дослідницького проєкту проявила 

цілеспрямованість, працелюбність та старанність, високий рівень знань в галузі 

природничих наук. Володіє навичками планування навчальної і практичної 

діяльності, вміє виділяти головне в навчальному матеріалі, аналізувати 

інформацію, робити висновки. Зарекомендувала себе як учениця, яка постійно 

підвищує рівень своїх знань. 

Не дивлячись на свій юний вік, є справжнім дослідником, який вміє 

проводити експерименти як в лабораторії, так і в польових умовах. Вікторія 

належить до тієї когорти сучасної української молоді, яка знаходиться в 

постійному творчому пошуку та в курсі наукових інноваційних звершень; має 

креативний склад розуму, високий інтелект і прагнення до розкриття таємниць 

природи.  

Спираючись на вище зазначене та досягнення в дослідницькій роботі, 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді рекомендує 

Пашинську Вікторію Вікторівну до вступу до вищого навчального закладу. 
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надається 

Мамчиц Олесі Миколаївні 
учениці 11 класу Великожолудського навчально-виховного комплексу 

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

Володимирецької районної ради Вараського району, вихованці гуртка «Юні 

генетики-селекціонери» комунального закладу «Станція юних натуралістів» 

Рівненської обласної ради Рівненської області, переможцю фінального етапу 

Олімпіади випускного шкільного дослідництва (учнівських дослідницьких 

проєктів). 

Мамчиц Олеся під час виконання дослідницького проєкту проявила 

цілеспрямованість, працелюбність та старанність, високий рівень знань в галузі 

природничих наук. Володіє навичками планування навчальної і практичної 

діяльності, вміє виділяти головне в навчальному матеріалі, аналізувати 

інформацію, робити висновки. Зарекомендувала себе як учениця, яка постійно 

підвищує рівень своїх знань. 

Не дивлячись на свій юний вік, є справжнім дослідником, який вміє 

проводити експерименти як в лабораторії, так і в польових умовах. Олеся 

належить до тієї когорти сучасної української молоді, яка знаходиться в 

постійному творчому пошуку та в курсі наукових інноваційних звершень; має 

креативний склад розуму, високий інтелект і прагнення до розкриття таємниць 

природи.  

Спираючись на вище зазначене та досягнення в дослідницькій роботі, 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді рекомендує 

Мамчиц Олесю Миколаївну до вступу до вищого навчального закладу. 
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надається 

Пазур Наталії Миколаївні 
учениці 11-Г класу Дубенського НВК «Школа-гімназія» Дубенського 

району Рівненської області, призеру фінального етапу Олімпіади випускного 

шкільного дослідництва (учнівських дослідницьких проєктів). 

Пазур Наталія під час виконання дослідницького проєкту проявила 

цілеспрямованість, працелюбність та старанність, високий рівень знань в галузі 

природничих наук. Володіє навичками планування навчальної і практичної 

діяльності, вміє виділяти головне в навчальному матеріалі, аналізувати 

інформацію, робити висновки. Зарекомендувала себе як учениця, яка постійно 

підвищує рівень своїх знань. 

Не дивлячись на свій юний вік, є справжнім дослідником, який вміє 

проводити експерименти як в лабораторії, так і в польових умовах. Наталія 

належить до тієї когорти сучасної української молоді, яка знаходиться в 

постійному творчому пошуку та в курсі наукових інноваційних звершень; має 

креативний склад розуму, високий інтелект і прагнення до розкриття таємниць 

природи.  

Спираючись на вище зазначене та досягнення в дослідницькій роботі, 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді рекомендує 

Пазур Наталію Миколаївну до вступу до вищого навчального закладу. 
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надається 

Руднік Тетяні Іванівні 
учениці 11 класу Більськовільського ліцею Вараського району 

Рівненської області, призеру фінального етапу Олімпіади випускного 

шкільного дослідництва (учнівських дослідницьких проєктів). 

Руднік Тетяна під час виконання дослідницького проєкту проявила 

цілеспрямованість, працелюбність та старанність, високий рівень знань в галузі 

природничих наук. Володіє навичками планування навчальної і практичної 

діяльності, вміє виділяти головне в навчальному матеріалі, аналізувати 

інформацію, робити висновки. Зарекомендувала себе як учениця, яка постійно 

підвищує рівень своїх знань. 

Не дивлячись на свій юний вік, є справжнім дослідником, який вміє 

проводити експерименти як в лабораторії, так і в польових умовах. Тетяна 

належить до тієї когорти сучасної української молоді, яка знаходиться в 

постійному творчому пошуку та в курсі наукових інноваційних звершень; має 

креативний склад розуму, високий інтелект і прагнення до розкриття таємниць 

природи.  

Спираючись на вище зазначене та досягнення в дослідницькій роботі, 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді рекомендує 

Руднік Тетяну Іванівну до вступу до вищого навчального закладу. 
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надається 

Іордановій Дар’ї Сергіївні 
учениці 11 класу Кубейського закладу загальної середньої освіти 

Кубейської сільської ради Болградського району Одеської області, переможцю 

фінального етапу Олімпіади випускного шкільного дослідництва (учнівських 

дослідницьких проєктів). 

Іорданова Дар’я під час виконання дослідницького проєкту проявила 

цілеспрямованість, працелюбність та старанність, високий рівень знань в галузі 

природничих наук. Володіє навичками планування навчальної і практичної 

діяльності, вміє виділяти головне в навчальному матеріалі, аналізувати 

інформацію, робити висновки. Зарекомендувала себе як учениця, яка постійно 

підвищує рівень своїх знань. 

Не дивлячись на свій юний вік, є справжнім дослідником, який вміє 

проводити експерименти як в лабораторії, так і в польових умовах. Дар’я 

належить до тієї когорти сучасної української молоді, яка знаходиться в 

постійному творчому пошуку та в курсі наукових інноваційних звершень; має 

креативний склад розуму, високий інтелект і прагнення до розкриття таємниць 

природи.  

Спираючись на вище зазначене та досягнення в дослідницькій роботі, 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді рекомендує 

Іорданову Дар’ю Сергіївну до вступу до вищого навчального закладу. 
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надається 

Левицькій Анні Сергіївні 
учениці 9 класу Білецьківського ЗЗСО Кам'янопотоківської сільської ради 

Кременчуцького району Полтавської області, призеру фінального етапу 

Олімпіади випускного шкільного дослідництва (учнівських дослідницьких 

проєктів). 

Левицька Анна під час виконання дослідницького проєкту проявила 

цілеспрямованість, працелюбність та старанність, високий рівень знань в галузі 

природничих наук. Володіє навичками планування навчальної і практичної 

діяльності, вміє виділяти головне в навчальному матеріалі, аналізувати 

інформацію, робити висновки. Зарекомендувала себе як учениця, яка постійно 

підвищує рівень своїх знань. 

Не дивлячись на свій юний вік, є справжнім дослідником, який вміє 

проводити експерименти як в лабораторії, так і в польових умовах. Анна 

належить до тієї когорти сучасної української молоді, яка знаходиться в 

постійному творчому пошуку та в курсі наукових інноваційних звершень; має 

креативний склад розуму, високий інтелект і прагнення до розкриття таємниць 

природи.  

Спираючись на вище зазначене та досягнення в дослідницькій роботі, 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді рекомендує 

Левицьку Анну Сергіївну до вступу до вищого навчального закладу. 
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надається 

Килюшик Олександрі Юріївні 
учениці 11 класу Великожолудського навчально-виховного комплексу 

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

Володимирецької районної ради Варашського району, вихованці гуртка «Юні 

генетики-селекціонери» комунального закладу «Станція юних натуралістів» 

Рівненської обласної ради Рівненської області, переможцю фінального етапу 

Олімпіади випускного шкільного дослідництва (учнівських дослідницьких 

проєктів). 

Килюшик Олександра під час виконання дослідницького проєкту 

проявила цілеспрямованість, працелюбність та старанність, високий рівень 

знань в галузі природничих наук. Володіє навичками планування навчальної і 

практичної діяльності, вміє виділяти головне в навчальному матеріалі, 

аналізувати інформацію, робити висновки. Зарекомендувала себе як учениця, 

яка постійно підвищує рівень своїх знань. 

Не дивлячись на свій юний вік, є справжнім дослідником, який вміє 

проводити експерименти як в лабораторії, так і в польових умовах. Олександра 

належить до тієї когорти сучасної української молоді, яка знаходиться в 

постійному творчому пошуку та в курсі наукових інноваційних звершень; має 

креативний склад розуму, високий інтелект і прагнення до розкриття таємниць 

природи.  

Спираючись на вище зазначене та досягнення в дослідницькій роботі, 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді рекомендує 

Килюшик Олександру Юріївну до вступу до вищого навчального закладу. 
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надається 

Світачу Вадиму Богдановичу 
учню 9 класу опорного закладу «Колківський ліцей» Колківської 

селищної ради» Колківської ОТГ, вихованцю гуртка «Юні орнітологи» Центру 

розвитку і творчості дітей та юнацтва Колківської селищної ради Волинської 

області, призеру фінального етапу Олімпіади випускного шкільного 

дослідництва (учнівських дослідницьких проєктів). 

Світач Вадим під час виконання дослідницького проєкту проявив 

цілеспрямованість, працелюбність та старанність, високий рівень знань в галузі 

природничих наук. Володіє навичками планування навчальної і практичної 

діяльності, вміє виділяти головне в навчальному матеріалі, аналізувати 

інформацію, робити висновки. Зарекомендував себе як ученик, який постійно 

підвищує рівень своїх знань. 

Не дивлячись на свій юний вік, є справжнім дослідником, який вміє 

проводити експерименти як в лабораторії, так і в польових умовах. Вадим 

належить до тієї когорти сучасної української молоді, яка знаходиться в 

постійному творчому пошуку та в курсі наукових інноваційних звершень; має 

креативний склад розуму, високий інтелект і прагнення до розкриття таємниць 

природи.  

Спираючись на вище зазначене та досягнення в дослідницькій роботі, 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді рекомендує 

Світача Вадима Богдановича до вступу до вищого навчального закладу. 
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