
Вакуленко Наталія 
 

учениця 6 класу Білоцерківського закладу загальної середньої  

освіти І-ІІІ ступенів Новобасанської сільської ради  

Чернігівської області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Народознавство та краєзнавство» 
 

з роботою: «Весільні обряди в селі Білоцерківці  

Бобровицького району Чернігівської області» 
 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Вихованці гуртка  

«Народні вироби з соломи» 
 

Лановецького міського комунального будинку дитячої  

та юнацької творчості Тернопільської області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Народознавство та краєзнавство» 
 

з роботою: «Дідух нашого краю» 
 

 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Вихованці гуртка  

«Виготовлення сувенірів» 
 

Лановецького міського комунального будинку дитячої  

та юнацької творчості Тернопільської області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Народознавство та краєзнавство» 
 

з роботою: «Дідух нашого краю» 
 

 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Кострубицький Михайло 
 

вихованець гуртка «Символи українського народу»  

Будинку дитячої та юнацької творчості Баштанської міської ради 

Миколаївської області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Народознавство та краєзнавство» 
 

з роботою: «Виготовлення Дідуха на Баштанщині» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Кострубицька Марія 
 

вихованка гуртка «Символи українського народу»  

Будинку дитячої та юнацької творчості Баштанської міської ради 

Миколаївської області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Народознавство та краєзнавство» 
 

з роботою: «Виготовлення Дідуха на Баштанщині» 
 

 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Кравченко Ірина 
 

учениця 5-В класу Сарненської гімназії  

Сарненської районної ради Рівненської області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

 

в номінації «Народознавство та краєзнавство» 
 
 

з роботою: «Від гривни до гривні. Погляд крізь віки» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Матвійчук Софія 
 

учениця 5-Б класу Шепетівського навчально-виховного  

комплексу №3 у складі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

ім. Н. Рибака та ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою» 

Хмельницької області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Народознавство та краєзнавство» 
 

з роботою: «Український віночок» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Палаженко Олександра 
 

вихованка гуртка «Юні аматори зеленої архітектури»  

Комунального позашкільного навчального закладу «Станція юних 

натуралістів», учениця Комунального закладу освіти «Середня 

загальноосвітня школа № 101» Дніпровської міської ради 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Народознавство та краєзнавство» 
 

з роботою: «Рослини та тварини в українській символіці» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Шуляк Діана 
 

вихованка гуртка «Юні аматори зеленої архітектури»  

Комунального позашкільного навчального закладу «Станція юних 

натуралістів», учениця Комунального закладу освіти «Середня 

загальноосвітня школа № 101» Дніпровської міської ради 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Народознавство та краєзнавство» 
 

з роботою: «Рослини та тварини в українській символіці» 
 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Савко Дмитро 
 

учень 6 класу Миколаївської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 34 Миколаївської міської ради,  

вихованець гуртка «» Будинку дитячої та юнацької творчості 

Заводського району м. Миколаєва 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Народознавство та краєзнавство» 
 

з роботою: «Твоє ім’я над нашим містом сяє…» (пам’ятки культури 

міста Миколаєва, пов’язані з іменем його святого покровителя)» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Саєнко Дарія 
 

вихованка гуртка «Природа навколо нас» «Охтирського міського 

центру позашкільної освіти – Мала академія наук учнівської молоді» 

Сумської області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Народознавство та краєзнавство» 
 

з роботою: «Ім’я – традиція чи данина моді» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Шабанова Вероніка 
 

вихованка гуртка «Лікарські рослини»  

Комунального закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» на базі Плетеноплешлицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради 

Кіровоградської області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Народознавство та краєзнавство» 
 

з роботою: «Таємниця старого хреста» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Чабан Ірина 
 

вихованка гуртка «Лікарські рослини»  

Комунального закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» на базі Плетеноплешлицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради 

Кіровоградської області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Народознавство та краєзнавство» 
 

з роботою: «Таємниця старого хреста» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Щокін Артем 
 

вихованець гуртка «Символи українського народу»  

Будинку дитячої та юнацької творчості Баштанської міської ради 

Миколаївської області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Народознавство та краєзнавство» 
 

з роботою: «Обрядова випічка. Традиції українського народу» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Щокіна Валерія 
 

вихованка гуртка «Символи українського народу»  

Будинку дитячої та юнацької творчості Баштанської міської ради 

Миколаївської області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Народознавство та краєзнавство» 
 

з роботою: «Обрядова випічка. Традиції українського народу» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Аврамишина Уляна 
 

учениця 4-А класу Сарненського навчально-виховного комплексу 

«Школа-колегіум» ім. Т.Г. Шевченка Сарненської районної ради 

Рівненської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Народознавство та краєзнавство» 
 

з роботою: «Поліський трамвайчик або артерія життя Полісся» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Божко Каріна 
 

учениця 5 класу Білецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів  

імені С. Крушельницької, вихованка гуртка «Юні овочівники» Тернопільського 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Народознавство та краєзнавство» 
 

з роботою: «Історико-краєзнавча характеристика села Біла 

Тернопільського району Тернопільської області» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Ворошилов Дмитро 
 

учень5 класу Миколаївської гімназії № 41 Миколаївської міської 

ради, вихованець гуртка «Історичне краєзнавство» Будинку дитячої 

та юнацької творчості Заводського району Миколаївської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Народознавство та краєзнавство» 
 

з роботою: «Католицький храм св. Петра і Павла – архітектурна та 

історична спадщина німецьких колоністів на Миколаївщині» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Грибачова Віолета 
 

вихованка гуртка «Воскресни, писанко!»  

районного Будинку дитячої та юнацької творчості  

Шостинської районної ради Сумської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Народознавство та краєзнавство» 
 

з роботою: «Писанка – крихітний витвір народного мистецтва. 

Чернігово-Сіверська писанка» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Красновид Дарина 
 

вихованка гуртка «Воскресни, писанко!»  

районного Будинку дитячої та юнацької творчості  

Шостинської районної ради Сумської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Народознавство та краєзнавство» 
 

з роботою: «Писанка – крихітний витвір народного мистецтва. 

Чернігово-Сіверська писанка» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Гунчак Анна 
 

учениця 5-В класу комунального навчального закладу 

«Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. Т.Г. Шевченка 

Козятинської міської ради Вінницької області» 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Народознавство та краєзнавство» 
 

з роботою: «Українська хустка: традиції і сучасність» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Ісак Марина 
 

учениця 6-Б класу Переяславської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 1 Переяславської міської ради  

Київської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Народознавство та краєзнавство» 
 

з роботою: «Українська лялька-мотанка Середньої Наддніпрянщини » 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Колодич Валерія 
 

учениця 5-Б класу Гільчанського навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Здолбунівської районної ради Рівненської області  
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Народознавство та краєзнавство» 
 

з роботою: «Колиска – початко життєвої стежини» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Чіпак Ангеліна 
 

учениця Гуштинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів  

с. Гуштин Тернопільської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

 

в номінації «Народознавство та краєзнавство» 
 
 

з роботою: «Музей хліба» 
 

 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Рожкован Анастасія 
 

учениця Гуштинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів  

с. Гуштин Тернопільської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

 

в номінації «Народознавство та краєзнавство» 
 
 

з роботою: «Музей Хліба» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Шавлов Богдан 
 

учень 5 класу Ксаверівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 

вихованець гуртка «Лідер-клуб» Васильківського районного  

Будинку дитячої та юнацької творчості Київської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Народознавство та краєзнавство» 
 

з роботою: «Проводжала мати сина у солдати» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Яременко Анна 
 

учениця 6-В класу Ладижинської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 2 Вінницької області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Народознавство та краєзнавство» 
 

з роботою: «Рослини – символи в сучасному та  

декоративно-прикладному мистецтві мого краю» 
 

 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Боротюк Тимур 
 

учень 5-В класу Сарненської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 4 Сарненської районної ради  

Рівненської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Народознавство та краєзнавство» 
 

з роботою: «Не кидай хлібом…» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Вихованець Андрій 
 

вихованець гуртка «Природа рідного краю» станції юних натуралістів 

Тульчинської міської ради Вінницької області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

 

в номінації «Народознавство та краєзнавство» 
 
 

з роботою: «Костел Святого Станіслава: від минулого до сьогодення» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Горошко Вероніка 
 

учениця 5 класу Бодаківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів Вишнівецької ОТГ Збаразького району 

Тернопільської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Народознавство та краєзнавство» 
 

з роботою: «Село, де я народилася – частинка великого світу» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Двірська Поліна 
 

учениця 6 класу Херсонської спеціалізованої  

школи І-ІІІ ступенів № 52 з поглибленим вивченням української мови 

Херсонської міської ради Херсонської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Народознавство та краєзнавство» 
 

з роботою: «Рослини в національній кухні рідного краю» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Додценко Ольга 
 

вихованка гуртка комунального закладу  

«Міський Центр дитячої творчості» м. Білгорода – Дністровського 

Одеської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Народознавство та краєзнавство» 
 

з роботою: «Спадкові традиції козацтва в Бесарабії» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Загородній Роман 
 

учень 3-Б класу Шепетівського навчально-виховного комплексу №3  

у складі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Н. Рибака та ліцей з 

посиленою військово-фізичною підготовкою» Хмельницької області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Народознавство та краєзнавство» 
 

з роботою: «Таємнича символіка народної вишивки» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Караконстантін Андрій 
 

учень 5-Б класу Одеської загальноосвітньої школи № 62 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради Одеської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

 

в номінації «Народознавство та краєзнавство» 
 
 

з роботою: «Сузір’я Оріона крізь віки …» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Костюк Іван 
 

учень 5 класу Опорного закладу «Підкамінська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів» Бродівської районної ради, вихованець гуртка 

«Природа і фантазія» Комунального закладу «Львівський обласний 

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Народознавство та краєзнавство» 
 

з роботою: «Кам’яне диво – символ селища Підкамінь» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Кохан Поліна 
 

учениця 5 Б класу Драбівського навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. С.В. Васильченка» 

Драбівської районної ради Черкаської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Народознавство та краєзнавство» 
 

з роботою: «Лялька – мотанка – оберіг українського народу» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Литвинчук Лілія 
 

вихованка гуртка «Художня творчість» Комунального закладу 

Сумської міської ради – Сумський міський центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Народознавство та краєзнавство» 
 

з роботою: «Вареники в українській культурі» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Овсієнко Марія 
 

учениця 3-А класу Криворізької загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 27 Дніпропетровської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

 

в номінації «Народознавство та краєзнавство» 
 
 

з роботою: «Обрядове печиво як складова української культури» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Радько Олександр 
 

учень 5 класу Томашгородської загальноосвітньої  

школи І-ІІ ступенів № 3 Рокитнівської районної ради  

Рівненської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Народознавство та краєзнавство» 
 

з роботою: «Традиційна і сучасна українська вишита сорочка  

за матеріалами села Крута Слобода Рокитнівського району Рівненської області» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Шолох Ксенія 
 

вихованка гуртка «Природа і творчість» Комунального закладу 

Сумської міської ради – Сумський міський центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Народознавство та краєзнавство» 

 

з роботою: «Верба в українських традиціях» 
 

 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 


