
 

 

 

 

 

 

 

надається 

Сухині Марині Сергіївні 
учениці 11 класу Дубіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Черкаської районної ради Черкаської області, переможцю фінального етапу 

Олімпіади випускного шкільного дослідництва (учнівських дослідницьких 

проєктів). 

Сухина Марина 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. Марина 

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 

Сухину Марину Сергіївну до вступу до вищого навчального закладу. 
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Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук,  

професор          В.В. Вербицький 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

надається 

Мазило Сніжані Сергіївні 
учениці 11 класу Харківської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів       

с. Харкове Талалаївської районної ради Чернігівської області, переможцю 

фінального етапу Олімпіади випускного шкільного дослідництва (учнівських 

дослідницьких проєктів). 

Мазило Сніжана 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. Сніжана 

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 

Мазило Сніжану Сергіївну до вступу до вищого навчального закладу. 
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Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук,  

професор          В.В. Вербицький 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

надається 

Соляр Юлії Миколаївні 
учениці 11-Б класу Корюківської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№1 Корюківської міської ради Чернігівської області, призеру фінального етапу 

Олімпіади випускного шкільного дослідництва (учнівських дослідницьких 

проєктів). 

Соляр Юлія 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. Юлія 

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 

Соляр Юлію Миколаївну до вступу до вищого навчального закладу. 
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Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук,  

професор          В.В. Вербицький 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

надається 

Онищенко Анастасії Анатоліївні 
учениці 11 класу Великокаратульської ЗОШ І-ІІІ ступенів Переяслав-

Хмельницького району Київської області, призеру фінального етапу Олімпіади 

випускного шкільного дослідництва (учнівських дослідницьких проєктів). 

Онищенко 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 

Онищенко Анастасію Анатоліївну до вступу до вищого навчального закладу. 
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доктор педагогічних наук,  
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надається 

Коберник Любові Михайлівні 
учениці 11 класу Денишівської ЗОШ І – ІІІ ступенів імені В. Г. 

Бондарчука Житомирської області, призеру фінального етапу Олімпіади 

випускного шкільного дослідництва (учнівських дослідницьких проєктів). 

Коберник Любов 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. Любов 

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 

Коберник Любов Михайлівну до вступу до вищого навчального закладу. 
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надається 

Сташенко Вікторії Олегівні 
учениці 11 класу ОЗНЗ Радомишльської гімназії Житомирської області, 

призеру фінального етапу Олімпіади випускного шкільного дослідництва 

(учнівських дослідницьких проєктів). 

Сташенко 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 

Сташенко Вікторію Олегівну до вступу до вищого навчального закладу. 
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надається 

Шумило Анастасії Олегівні 
учениці 9 класу Новогуйвинської гімназії Житомирської області, призеру 

фінального етапу Олімпіади випускного шкільного дослідництва (учнівських 

дослідницьких проєктів). 

Шумило 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 

Шумило Анастасію Олегівну до вступу до вищого навчального закладу. 
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надається 

Панову Ігорю Віталійовичу  
учню 9 класу КЗ «Вільхівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Станично-Луганського району Луганської області, призеру фінального етапу 

Олімпіади випускного шкільного дослідництва (учнівських дослідницьких 

проєктів). 

Панов Ігор 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. Ігор 

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 

Панова Ігоря Віталійовича до вступу до вищого навчального закладу. 
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надається 

Сумцовій Анастасії 
учениці 9-А класу Великописарівської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів Великописарівської районної ради Сумської області, вихованці гуртка 

«Юний дослідник» Великописарівської станції юних натуралістів, призеру 

фінального етапу Олімпіади випускного шкільного дослідництва (учнівських 

дослідницьких проєктів). 

Сумцова 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 

Сумцову Анастасію до вступу до вищого навчального закладу. 
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Тяці Євгенію Євгенійовичу 
учню 9 класу Погребівської філії опорного навчального закладу 

Путрівського навчально-виховного комплексу «Гімназія – загальноосвітня 

школа I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад» Васильківської районної 

ради Київської області, призеру фінального етапу Олімпіади випускного 

шкільного дослідництва (учнівських дослідницьких проєктів). 

Тяка Євгеній 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. Євгеній 

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 

Тяку Євгенія Євгенійовича до вступу до вищого навчального закладу. 
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надається 

Павленко Надії Володимирівні 
учениці 9 класу Погребівської філії опорного навчального закладу 

Путрівського навчально-виховного комплексу «Гімназія – загальноосвітня 

школа I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад» Васильківської районної 

ради Київської області, призеру фінального етапу Олімпіади випускного 

шкільного дослідництва (учнівських дослідницьких проєктів). 

Павленко 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 

Павленко Надію Володимирівну до вступу до вищого навчального закладу. 
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