
Дупляк Анна 
 

учениця 4-Б класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 

Кам’янець-Подільської міської ради Хмельницької області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Тваринний світ» 
 

з роботою: «Дослідження метаморфоз лускокрилих в домашніх 

умовах на прикладі американського білого метелика  

(HYPHANTRIA CUNEA DRURY)» 
 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Ковальчук Вероніка 
 

вихованку гуртка «Декоративне птахівництво» Шепетівського 

міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

Хмельницької області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Тваринний світ» 
 

з роботою: «Дослідження умов утримання та розведення папуг  

виду корела (NYMPHIGUS HOLLANDICUS)  

в умовах куточка живої природи» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Костюк Людмила 
 

учениця 5 класу 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 «Тваринний світ» 
 

з роботою: «Штучне виведення бджолиних маток з породи Країнська 

(Карніка) для покращення характеристик бджолиних сімей на пасіці» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Котик Софія 
 

учениця 5 класу, вихованка гуртка Ресурсного центру з екологічної 

освіти та виховання Рівненського міського Палацу дітей та молоді 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Тваринний світ» 
 

з роботою: «Дослідження зимуючих птахів Нетішинського 

водосховища та його прибережної частини» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Маркелова Єлизавета 
 

учениця 4-В класу Комунальної організації (установа, заклад) 

Шостинської спеціалізованої школи І ступенів № 13  

Сумської області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Тваринний світ» 
 

з роботою: «Дослідження поведінки фазана звичайного  

в умовах вольєру» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Москалець Захарій 
 

учень 5-Б класу Новосілківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів, вихованця гуртка «Друзі природи»  

Києво-Святошинського районного центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді Київської області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Тваринний світ» 
 

з роботою: «Комахи – шкідники обліпихи в Північному Лісостепу 

України» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 
 

КИЇВ 



Пилипенко Ольга 
 

учениця 5 Б класу Драбівського навчально-виховного комплексу 

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

Драбівської районної ради Черкаської області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Тваринний світ» 
 

з роботою: «Кроленята - немовлята» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Юртаєва Софія 
 

учениця 5-Б класу Комунального закладу  

«Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2  

м. Хмільника Вінницької області» 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Тваринний світ» 
 

з роботою: «Шляхи ефективної боротьби з колорадським жуком  

на присадибній ділянці» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Абрамчук Катерина 
 

учениця 6-В класу Клесівської загальноосвітньої  

школи І-ІІ ступенів – ліцей Клесівської селищної ради  

Сарненського району Рівненської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Тваринний світ» 
 

з роботою: «Дослідження зорової здатності у собак» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Василенко Олександра 
 

учениця 6 класу, вихованка гуртка «Юні фермери»  

Міської станції юних натуралістів м. Миколаєва 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Тваринний світ» 
 

з роботою: «Вплив температури повітря на ріст і розвиток  

молодняка кролів» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Вихованців гуртка 

«Природа і фантазія» 
 

Херсонського центру дитячої та юнацької творчості  

Херсонської міської ради Херсонської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Тваринний світ» 
 

з роботою: «Вплив харчування на зміну кольору равликів Ахатин» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Власюк Поліну 
 

учениця 4 класу Рівненського навчально-виховного комплексу № 12, 

вихованка гуртка Комунального закладу «Станція юних натуралістів» 

Рівненської обласної ради Рівненської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Тваринний світ» 
 

з роботою: «Молюски – біоіндикатори середовища існування» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Дугінов Максим 
 

учень 5 класу Вересоцького закладу загальної середньої  

освіти І-ІІІ ступенів Куликівської селищної ради  

Чернігівської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Тваринний світ» 
 

з роботою: «Екологічні особливості та стан популяції Бобра 

європейського (річкового) (Casto fiber)» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Захарчук Ярем 
 

учень 1(5) класу Городенківської гімназії імені Антона 

Крушельницького Городенківської районної ради  

Івано-Франківської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Тваринний світ» 
 

з роботою: «Орнітофауна малих міст басейну середньої течії  

річки Дністер в осінньо-міграційний період» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Лахмоткіна Аріна 
 

учениця 5-А класу загальноосвітньої школи № 10,  

вихованка гуртка зоологів творчого об’єднання юннатів і зоологів 

ЦПР м. Краматорськ Донецької області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Тваринний світ» 
 

з роботою: «Дослідження орнітофауни Приазов’я  

під час осінніх міграцій» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Лебедь Марію 
 

вихованка гуртка «Дитина і тварина» 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 «Тваринний світ» 
 

з роботою: «Поведінкова реакція Жако червонохвостого  

на збагачення середовища в умовах існування» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Падневич Юлія 
 

учениця 4 класу Деражнянської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 3 імені Героя України Івана Зубкова 

Хмельницької області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Тваринний світ» 
 

з роботою: «Бджоли – природжені математики» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Пасіник Іван 
 

учень 4 класу Комунального закладу «Гімназія № 6»  

Кам’янської міської ради Дніпропетровської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Тваринний світ» 
 

з роботою: «Вивчення видової поведінки тритонів в умовах 

акваріумуВивчення видової поведінки тритонів в умовах акваріуму» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Савченко Максим 
 

учень 6-Б класу загальноосвітньої школи № 9  

м. Краматорська Донецької області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Тваринний світ» 
 

з роботою: «Поширення різних видів зелених жаб Pelophylax 

esculuntus complex в замкнутих водоймах на території  

НПП «Святі гори» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Самокшин Максим 
 

учень 5 класу Комунального закладу «Царичанська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів» Царичанської селищної ради  

Дніпропетровської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Тваринний світ» 
 

з роботою: «Дослідження мурашників рудих лісових мурах на ділянці 

прибережної зони річки Оріль» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Цісар Аліну 
 

учениця 4-Б класу комунального закладу  

«Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради» 

Волинської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Тваринний світ» 
 

з роботою: «Дослідження впливу харчування та умов існування на 

ріст і розвиток черевоного молюска ахатина гігантська» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Чабан Ірина 
 

учениця 6 класу Плетеноташлицької загальноосвітньої  

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

Комунального закладу «Кіровоградський обласний центр  

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 

Маловисківської районної ради Кіровоградської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Тваринний світ» 
 

з роботою: «Овочеве смузі як спосіб боротьби з відсутністю апетиту у 

кролів приватного домогосподарства у зимовий період» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

КИЇВ 



Борсук Антон 
 

учень 5 класу Великожолудського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Володимирецької районної ради Рівненської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Тваринний світ» 
 

з роботою: «Інвазійні види риб водойм села Великий Жолудськ» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Височин Ольга 
 

учениця 6-А класу Енергодарської загальноосвітньої школи № 2 

Запорізької області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Тваринний світ» 
 

з роботою: «Аналіз вмісту кишечника медичних п’явок,  

виловлених з природних водоймищ» 
 

 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Грабовська Єлизавета 
 

учениця 4-Г класу Білоцерківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 17, вихованка гуртка «Вартові довкілля» 

Комунального закладу Київської обласної ради  

«Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» Київської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Тваринний світ» 
 

з роботою: «Поширення мурах у екосистемах Європи» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Григоренко Варвара 
 

учениця 4-Г класу Білоцерківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 17, вихованка гуртка «Вартові довкілля» 

Комунального закладу Київської обласної ради  

«Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» Київської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Тваринний світ» 
 

з роботою: «Поширення мурах у екосистемах Європи» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Гуназу Тетяна 
 

учениця 5 класу Синельниківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 3 м. Синельникове  

Дніпропетровської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Тваринний світ» 
 

з роботою: «Моя хатня тваринка» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Кириловська Єлізавєта 
 

учениця 4 класу Синельниківської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 6 м. Синельникова  

Дніпропетровської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Тваринний світ» 
 

з роботою: «Пернаті сусіди» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Кірєєва Софія 
 

вихованка гуртка «Природа і фантазія» 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 «Тваринний світ» 
 

з роботою: «Дослідження поведінкових особливостей  

хвилястого папуги» 
 

 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Кузьмич Микола 
 

учень 6 класу Великоозернянського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Дубровицького району Рівненської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Тваринний світ» 
 

з роботою: «Поширення, біологія та екологія лелеки чорного  

на території Озерського лісництва» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Лугова Аліна 
 

учениця 1(5) класу Городенківської гімназії імені Антона 

Крушельницького Городенківської районної ради  

Івано-Франківської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Тваринний світ» 
 

з роботою: «Канюк звичайний в межах лісових насаджень  

Північного Покуття» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Марінов Ілля 
 

учень 2(6) Б класу Городенківської гімназії імені Антона 

Крушельницького Городенківської районної ради  

Івано-Франківської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Тваринний світ» 
 

з роботою: «Особливості екології кібчика на території  

Північного Покуття» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Надьон Максим 
 

учень 3-В 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 «Тваринний світ» 
 

з роботою: «Бджола – символ працьовитості» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Паламарчук Вікторія 
 

ученицю 6 класу Переяславської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 1 Переяславської міської ради Київської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  

 
в номінації «Тваринний світ» 

 

з роботою: «Моя кішка має лікувальні властивості» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Смоль Єгор 
 

учень 5 класу Будівельнівського навчально-виховного комплексу: 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, дошкільного навчального 

закладу «Зернятко», вихованець гуртка «Юні знавці 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 «Тваринний світ» 
 

з роботою: «Відновлення популяризації білки рудої на території 

північно-східної частини Глухіщини» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

КИЇВ 



Степаненко Іван 
 

учня 5 класу Стовп’язького навчально-виховного об’єднання «Заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» 

Дівичківської ОТГ Київської області  
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Тваринний світ» 
 

з роботою: «Дослідження проживання бджіл у дуплі дерева» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Члек Олександра 
 

учениця 5 класу спеціалізованої загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 12 з поглибленим вивченням іноземних мов  

С. Ковальчука, вихованка гуртка «Юні зоологи»  

Комунального закладу позашкільної освіти «Обласний еколого-

натуралістичний центр» Житомирської обласної ради 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Тваринний світ» 
 

з роботою: «Вплив температурного режиму в тераріумі на 

особливості розмноження равликів Achatina fulica» 
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Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 

 
КИЇВ 


