
Атамас Валентин 
 

учень 6-В класу Комунального закладу «Долинська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів№ 4 Долинської районної ради» 

 Кіровоградської області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Рослини навколо нас» 
 

з роботою: «Популяризація та використання ресурсів лікарських 

рослин в порівняльній характеристиці ландшафтних зон України» 
 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Борщевицька Тетяна 
 

учениця 5 класу, 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 «Рослини навколо нас» 
 

з роботою: «Перспективи вирощування катальпи звичайної або 

бігнонієподібної на Батьківщині» 
 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Гресько Ірина 
 

учениця 6 класу навчально-виховного комплексу  

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназії № 1 м. Хмільника 

Вінницької області» 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Рослини навколо нас» 
 

з роботою: «Дослідження грунту, його складу та забруднення,  

на ріст культурних рослин» 
 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Дзик Микита 
 

учень 6-Б класу Мелітопольської спеціалізованої  

школи І-ІІІ ступенів № 23 Запорізької області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

 

в номінації «Рослини навколо нас» 
 
 

з роботою: «Дослідження умов проростання насіння» 

 
Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Куцик Віталіна 
 

учениця 5 класу Репужинецького навчально-виховного комплексу 

Заставнівського району, вихованка гуртка «Індивідуальна робота еколого-

біологічного напряму з обдарованими дітьми» Чернівецького обласного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Рослини навколо нас» 
 

з роботою: «Ранньовесняні рослини заповідного урочища 

«Деревниця» 
 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Ладна Аліна 
 

учениця 5 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4, 

вихованка гуртка «Біологія» Комунального закладу  

«Центр позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради 

Запорізької області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Рослини навколо нас» 
 

з роботою: «Дослідження умов проростання насіння огірків, гіркого 

перцю та петрушки під впливом різних зовнішніх чинників» 
 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Міхєєва Анісія 
 

учениця 5-В класу Чернівецької загальноосвітньої школи № 5, 

вихованка гуртка «Основи фенології» Чернівецького обласного 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Рослини навколо нас» 
 

з роботою: «Вплив передпосівної обробки насіння на проростання  

та розвиток фінікової пальми в домашніх умовах» 
 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Неродик Іванна 
 

учениця 5 класу навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад с. Городок» філії 

опорного закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Прилісне» 

Волинської області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Рослини навколо нас» 
 

з роботою: «Розмноження екзотичної алоказії великокореневої 

вегетативним способом» 
 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Онопрієнко Дмитро 
 

вихованець гуртка «Юні друзі природи» Комунального закладу 

«Березівський міський центр дитячої та юнацької творчості» 

Одеської області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Рослини навколо нас» 
 
 

з роботою: «Зелені старожили нашого міста» 
 

 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Хацкевич Марія 
 

учениця 5-Д класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6, 

вихованка гуртка «Юні валеологи» Комунального закладу 

позашкільної освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр» 

Житомирської обласної ради 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Рослини навколо нас» 
 

з роботою: «Вивчення процесу акліматизації Кипарису аризонського 

(CUPRESSUS ARIZONICA) в умовах українського полісся» 
 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Боярчук Анна 
 

учениця 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 «Рослини навколо нас» 

 

з роботою: «Диво фіалки на моєму вікні» 
 

 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Горячкін Артур 
 

вихованець гуртка «Таємниці природи»  

Вінницької обласної станції юних натуралістів 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Рослини навколо нас» 
 

з роботою: «Вирощування мікрозелені в кімнатних умовах на 

прикладі руколи та крес-салату» 
 

 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Гризовська Зоряна 
 

учениця 5 класу Зносицької загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів Немовицької сільської ради  

Сарненського району Рівненської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Рослини навколо нас» 
 

з роботою: «Вплив різних видів води на пророщення  

цибулі і редиски» 
 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Кузьмін Святослав 
 

учень 6 класу Криворізької загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 111 Дніпропетровської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Рослини навколо нас» 
 

з роботою: «Вплив позакореневого підживлення мікродобривом 

МАЙСТЕР на врожайність чорноплідних томатів» 
 

 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Кучер Аліна 
 

учениця 5-Б класу Криворізького навчально-виховного  

комплексу № 35 «Імпульс» Дніпропетровської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Рослини навколо нас» 
 

з роботою: «Вивчення умов акліматизації кипару звичайного на 

пришкільній ділянці КНВК № 35 «Імпульс» 
 

 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Лагода Надія 
 

учениця 6 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 ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Рослини навколо нас» 
 

з роботою: «Вплив музики на проростання сої» 
 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Маркевич Анна 
 

учениця 4-В 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 «Рослини навколо нас» 
 

з роботою: «Амарант – культура майбутнього і сьогодення» 
 

 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Михайлицький Максим 
 

учень 4-Д 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 «Рослини навколо нас» 
 

з роботою: «Дослідження ефективності пристроїв автополиву 

кімнатних рослин» 
 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Нємтіна Вікторія 
 

учениця 6 класу Запорізької загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 10 Запорізької міської ради  

Запорізької області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Рослини навколо нас» 
 

з роботою: «Вирощування тюльпану гібридного садового  

(NULIPA HYBRIDA HORT) у шкільних умовах» 
 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Павлюк Аліса 
 

вихованку гуртка «Юні охоронці природи»  

Покотилівської станції юних натуралістів Харківської районної ради 

Харківської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Рослини навколо нас» 
 

з роботою: «Вегетативне розмноження кімнатних рослин  

різними способами» 

 
 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Хомичек Денис 
 

вихованець гуртка «Юні охоронці природи»  

Покотилівської станції юних натуралістів Харківської районної ради 

Харківської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Рослини навколо нас» 
 

з роботою: «Вегетативне розмноження кімнатних рослин  

різними способами» 
 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Побережний Микита 
 

учень 6-Г класу гімназії № 1 Херсонської міської ради,  

вихованець гуртка «Юні охоронці природи»  

Херсонського Центру дитячої та юнацької творчості 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Рослини навколо нас» 
 

з роботою: «Вирощування мікрогріну в домашніх умовах» 
 

 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Полюхович Тимур 
 

учень 5 класу Семенівського опорного закладу  

загальної середньої освіти Каховської районної ради  

Херсонської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Рослини навколо нас» 
 

з роботою: «Поширення ценхрусу довгоголкового на території  

села Семенівка» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Сазонський Тимур 
 

учень 4 класу Оліївської гімназії  

Оліївської ОТГ Житомирської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Рослини навколо нас» 
 

з роботою: «Вплив передпосівної дії фізичних факторів на 

проростання насіння лимона» 
 

 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Уляницька Марія 
 

вихованка гуртка «Юні садівники»  

Первомайської міської станції юних натуралістів  

Миколаївської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Рослини навколо нас» 
 

 

з роботою: «Визначення оптимальних строків висаджування маточників суниці 

садової для отримання розсади першої репродукції» 
 

 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Цаплій Анастасія 
 

учениця 6 класу Опрного загальноосвітнього навчального закладу  

«Жоравський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня  

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

Яготинської районної ради, вихованка гуртка «Екопростір» Комунального 

закладу «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» Київської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Рослини навколо нас» 
 

з роботою: «Вплив лікарських засобів на ріст і розвиток рослин» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Винник Вікторія 
 

вихованка гуртка «Юні екологи», учениця 5-Б класу  

Кушугумського навчально-виховного комплексу  

«школа І-ІІІ ступенів – гімназія «Інтелект» Запорізької області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Рослини навколо нас» 
 

з роботою: «Дослідження впливу абіотичних та біотичних чинників 

на екологічний стан хвойних рослин зеленої зони  

Кушугумського навчально-виховного комплексу «Інтелект» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Гайдай Максим 
 

учень Двірківщинського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок)» Яготинської районної ради Київської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Рослини навколо нас» 
 
 

з роботою: «Дослідження взаємодії рослин при сильному зростанні» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Голованов Данило 
 

вихованець гуртка «Юні друзі природи»  

Будинку дитячої та юнацької творчості Новокаховської міської ради 

Херсонської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Рослини навколо нас» 
 

з роботою: «Пошук найбільш імовірних морозостійких прищеп  

для маслин серед видів рослини маслинових» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Дричик Інна 
 

вихованка гуртка «Зелена аптека» Закладу позашкільної освіти 

«Станція юних натуралістів міста Ковеля» Волинської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Рослини навколо нас» 

 

з роботою: «Дослідження біологічних особливостей різних сортів 

м’яти до входження їх у фазу технічної стиглості» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Кубракова Дарина 
 

учениця 4-А класу Криворізької загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 41 Дніпропетровської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Рослини навколо нас» 

 
з роботою: «Розкриття таємниці соснової шишки» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Кудрик Богдан 
 

учень 4-В 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 «Рослини навколо нас» 

 

з роботою: «Омела біла – актуальна проблема сьогодення» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Кузнецова Тетяна 
 

учениця 5 класу Перемозького навчально-виховного комплексу: 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, дошкільного навчального 

закладу «Пролісок», вихованка екологічного гуртка «Юні друзі 

природи» Комунального закладу «Районний будинок творчості 

школярів» Глухівської районної ради Сумської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Рослини навколо нас» 
 

з роботою: «Вирощування волоського горіха в кліматичних умовах 

Глухівщини» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Латенкова Яна 
 

учениця 6-Б класу Комунального позашкільного навчального закладу 

«Станція юних натуралістів Покровського району»  

Криворізької міської ради Дніпропетровської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Рослини навколо нас» 
 

з роботою: «Дослідження ефективносіт розмноження живців троянди 

в різних субстратах» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Майорова Валерія 
 

вихованка гуртка «Юні лісівники» 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 «Рослини навколо нас» 
 

з роботою: «Еколого-біологічні та агротехнічні основи вирощування 

живців тиса ягідного у розсаднику Сумського лісництва» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Москаленко Каміла 
 

вихованка гуртка «Юні друзі природи», учениця 5 класу 

Олексіївського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Смирновської 

сільської ради Більмацького району Запорізької області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Рослини навколо нас» 
 

з роботою: «Дослідження умов проростання квасолі» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Скальський Ігор 
 

вихованець гуртка «Юні друзі природи» Комунального закладу 

«Центр позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради 

Запорізької області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Рослини навколо нас» 
 

з роботою: «Фітоіндикація грунту з використанням крес-салату  

як тест-об’єкта» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Скуба Уляна 
 

учениця 5 класу Бичальської філії Опорного закладу «Деражненський 

ліцей» Деражненської сільської ради Костопільського району 

Рівненської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Рослини навколо нас» 

 

з роботою: «Вплив музики на ріст і розвиток огірків сорту Цезар F1» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Тимошенко Максим 
 

учень 6-В класу Чернігівської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 7 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Рослини навколо нас» 

 

з роботою: «Вивчення умов проростання авокадо з насінини у 

домашніх умовах» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Черепахін Дмитро 
 

учень 5 класу Комунального закладу «Вільхівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів Станично-Луганського району  

Луганської області» 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Рослини навколо нас» 
 

з роботою: «Особливості вирощування сіянців сосни звичайної  

у Піщаному лісництві» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Шелюк Тетяна 
 

учениця 4-В 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 «Рослини навколо нас» 
 

з роботою: «Вигонка тюльпанів взимку і ранньою весною  

на підвіконні» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Шерстюк Олександр 

 
учень 5-Б класу Клесівської загальноосвітньої  

школи І-ІІ ступенів Клесівської селищної ради Сарненського району 

Рівненської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Рослини навколо нас» 

 

з роботою: «Суперфуд або сила в мініатюрних листочках» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Шликова Анна 
 

учениця 6-А класу Запорізької загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 10 Запорізької міської ради  

Запорізької області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Рослини навколо нас» 

 

з роботою: «Зелена екологічна безпека в шкільних кабінетах їни» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Яковлєва Дар’я 
 

учениця 5 класу, вихованка гуртка Центру позашкільної освіти  

ім. О. Разумкова Житомирської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Рослини навколо нас» 
 

з роботою: «Вегетативне розмноження винограду живцями в умовах 

лісостепової зони» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 


