
Бакунець Ольга 
 

учениця 4 класу Сарненського ліцею № 2  

Сарненської районної ради Рівненської області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  

 
в номінації «Охорона здоров’я» 

 
з роботою: «Мило – формула чистоти і здоров’я» 

 

 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Бень Софія 
 

учениця 3 класу Філії Великобілозерського навчально-виховного 

комплексу № 1 (школа – дитячий садок) Великобілозерської  

сільської ради Великобілозерського району Запорізької області 

Великобілозерської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 3 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Охорона здоров’я» 
 

з роботою: «Дослідження впливу зубної пасти на стан зубів» 
 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Гузар Давид 
 

учень 3 класу закладу загальної середньої освіти  

«Сокальський ліцей № 1 імені Олега Романіва»  

Львівської області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Охорона здоров’я» 
 

з роботою: «Вивчення мікробіологічного складу організмів  

різних поверхонь» 
 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Жук Олександра 
 

учениця 6 класу Чудельської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Сарненської районної ради Рівненської області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  

 
в номінації «Охорона здоров’я» 

 
з роботою: «Дослідження лікувальних властивостей ефірних масел» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Руденко Софія 
 

вихованка гуртків «Юні зоологи» та «Юні охоронці природи» 

Покотилівської станції юних натуралістів Харківської районної ради 

Харківської області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Охорона здоров’я» 
 

з роботою: «Ефективність антисептиків» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Руденко Марія 
 

вихованка гуртків «Юні зоологи» та «Юні охоронці природи» 

Покотилівської станції юних натуралістів Харківської районної ради 

Харківської області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Охорона здоров’я» 
 

з роботою: «Ефективність антисептиків» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Шакула Максим 
 

учень 5-А класу Криворізької гімназії № 91  

Дніпропетровської області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  

 
в номінації «Охорона здоров’я» 

 
з роботою: «Рух без шкоди. Вихід є» 

 

 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Яриловець Каріна 
 

учениця 5 класу Ріпкинської гімназії імені Софії Русової 

Чернігівської області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  

 
в номінації «Охорона здоров’я» 

 
з роботою: «Дослідження складу молока в домашніх умовах» 

 

 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Баштан Станіслав 
 

учень 5 Б класу Драбівського навчально-виховного комплексу 

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

Драбівської районної ради Черкаської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Охорона здоров’я» 
 

з роботою: «Визначення якості меду в домашніх умовах» 
 

 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Бідніченко Аліна 
 

учениця 6 класу Пиковецького загальноосвітнього навчально-

виховного комплексу І-ІІІ ступенів «школа – дитячий садок» 

Вінницької області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Охорона здоров’я» 
 

з роботою: «Дослідження ефективності Мильних горіхів як 

екологічно – безпечного миючого засобу» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Вихованці гуртка 
«Юні охоронці природи» 

 

Пальчиківського навчально-виховного комплексу  

Полтавської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Охорона здоров’я» 
 

з роботою: «Королівський десерт» 

 
Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Жижура Анна 
 

учениця 6 класу Малобудищанської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів Опішнянської селищної ради  

Полтавської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Охорона здоров’я» 
 

з роботою: «Раціональне харчування та контроль енергетичного 

балансу організму – основа здорового способу життя» 
 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Коваль Максим 
 

учень 4 класу Висоцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Дубровицького району Рівненської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Охорона здоров’я» 
 

з роботою: «Дослідження екологічного середовища житлових 

будинків села Висоцьк Дубровицького району Рівненської області» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Лісніченко Катерина 
 

вихованку гуртка «Природа рідного краю»  

Комунального закладу Сумської міської ради – Сумський міський 

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Охорона здоров’я» 
 

з роботою: «Чіпси – шкода чи користь» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Мазюк Вікторія 
 

учениця 3-Б класу Криворізької загальноосвітньої школи № 122, 

вихованка гуртка «Лікарські рослини» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості «Сонях» 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Охорона здоров’я» 
 

з роботою: «Дослідження якісного складу пшона як основи  

його цілющих властивостей» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Нижегородцев Микола 
 

учень 5 класу Зорянського навчально-виховного комплексу  

«школа-гімназія» Рівненського району Рівненської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  

 
в номінації «Охорона здоров’я» 

 
з роботою: «Серветки вологі: чи будемо здорові» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Перелу Олександр 
 

учень 4 класу Калчевської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Одеської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  

 
в номінації «Охорона здоров’я» 

 
з роботою: «Екологічно безпечні засоби для миття посуду» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Письменник Тетяна 
 

учениця 5-Б класу Білоцерківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 5 Білоцерківської міської ради  

Київської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Охорона здоров’я» 
 

з роботою: «Дослідження проблеми і чисельності безпритульних 

собак у місті Біла Церква та їх роль як джерела поширення 

інфекційних хвороб» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Цимбал Марія 
 

учениця 4 Б класу Драбівського навчально-виховного комплексу 

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

Драбівської районної ради Черкаської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Охорона здоров’я» 
 

з роботою: «Екологія життя: ГМО шкода чи користь для організму?!» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Шмига Діана 
 

учениця 5 класу Малокаховського закладу загальної середньої освіти 

Каховського району Херсонської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  

 
в номінації «Охорона здоров’я» 

 
з роботою: «Вплив харчових добавок на здоров’я людини» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Ющик Віталій 
 

учень 5-Б класу Немовицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Сарненського району Рівненської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  

 
в номінації «Охорона здоров’я» 

 
з роботою: «Пробіотики – міф чи реальність» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Бондаренко Артем 
 

учень 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 «Охорона здоров’я» 
 

з роботою: «Золотисті картопляні чипси: якість та користь!» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Войцехович Володимир 
 

вихованець гуртка «Природа творчість і фантазія» Миколаївського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, на 

базі Будинку дитячої та юнацької творчості Баштанської міської ради 

Миколаївської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Охорона здоров’я» 
 

з роботою: «Ліки під ногами. Портулак» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Дорошенко Назар 
 

вихованець гуртка «Природа творчість і фантазія» Миколаївського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, на 

базі Будинку дитячої та юнацької творчості Баштанської міської ради 

Миколаївської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Охорона здоров’я» 
 

з роботою: «Ліки під ногами. Портулак» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Григор’єв Лев 
 

вихованець гуртка «Природа рідного краю» 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 «Охорона здоров’я» 
 

з роботою: «Вміст нітратів в овочах» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Єфремов Богдан 
 

учень 3-Б класу Ізюмської гімназії № 3 Ізюмської міської ради 

Харківської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  

 
в номінації «Охорона здоров’я» 

 
з роботою: «Фаст – фуд – це смачно!... Чи корисно?» 

 

 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Єхало Назар 
 

учень 4-В класу Ізюмської гімназії № 3 Ізюмської міської ради 

Харківської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  

 
в номінації «Охорона здоров’я» 

 
з роботою: «Дослідження впливу зубної пасти на стан зубів» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Каплієнко Каміла 
 

учениця 8 класу, вихованка гуртка «Юні квітникарі» 

Близнюківського Будинку дитячої та юнацької творчості  

Харківської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Охорона здоров’я» 
 

з роботою: «Збережи здоров’я: користь чи шкода від вживання  

чіпсів та сухариків?» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Степахіна Анастасія 
 

учениця 8 класу, вихованка гуртка «Юні квітникарі» 

Близнюківського Будинку дитячої та юнацької творчості  

Харківської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Охорона здоров’я» 
 

з роботою: «Збережи здоров’я: користь чи шкода від вживання чіпсів 

та сухариків?» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Кириленко Алім 
 

вихованець гуртка «Таємниці природи»  

Чечельницької районної станції юних натуралістів  

Вінницької області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Охорона здоров’я» 
 

з роботою: «Лікарські рослини нашої місцевості» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Мальцев Олександр 
 

учень 5 класу Шарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Богодухівської районної ради Харківської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Охорона здоров’я» 
 

з роботою: «Дослідження впливу домашніх котів на самопочуття  

та емоційний стан людини» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Панасюк Анастасія 
 

учениця 5 класу Зносицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Немовицької сільської ради Рівненської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  

 
в номінації «Охорона здоров’я» 

 
з роботою: «Природні антибіотики» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Смаровоз Олександр 
 

учень 4-Б класу Криворізької спеціалізованої  

школи І-ІІІ ступенів № 70 Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Охорона здоров’я» 
 

з роботою: «Антибактеріальна здатність різних видів мила» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Тацюк Катерина 
 

учениця 5-А класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

комунальної власності громади м. Жмеринки Вінницької області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  

 
в номінації «Охорона здоров’я» 

 
з роботою: «Цукерки без цукру: смачно і корисно» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Теренюк Софія 
 

учениця 4 класу Петрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Петрівської райдержадміністрації Кіровоградської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  

 
в номінації «Охорона здоров’я» 

 
з роботою: «Мікроби. Побачити та знешкодити» 

 

 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Учнівський колектив 3-4 класів 
 

закладу загальної середньої освіти № 28, вихованців гуртка «Природа 

рідного краю» Херсонського Центру дитячої та юнацької творчості 

Херсонської міської ради Херсонської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Охорона здоров’я» 
 

з роботою: «Розвиток мислення дітей молодшого шкільного віку» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Філончук Іванна 
 

учениця 4-А класу Орлівської загальноосвітньої школи І ступеня 

Сарненської районної ради Рівненської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  

 
в номінації «Охорона здоров’я» 

 
з роботою: «Шоколад – улюблені ласощі» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Хомин Соломія 
 

учениця 5 класу закладу загальної середньої освіти  

Гранки – Кутівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Миколаївського району Львівської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Охорона здоров’я» 
 

з роботою: «Лузати насіння смертельно небезпечно?» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Шевченко Вікторія 
 

учениця 6 класу Плетеноташлицької загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів, вихованка гуртка «Лікарські рослини» 

Комунального закладу «Кіровоградський обласний центр  

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»  

Маловисківської районної ради Кіровоградської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Охорона здоров’я» 
 

з роботою: «Натуральні ароматизатори повітря» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 


