
Алєксєєнко Денис 
 

учень 5-А класу Криворізької центрально-Міської гімназії 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Я і природа» 
 

з роботою: «Дослідження еколого-хімічних характеристик 

алелопатичної активності лимонного опаду деревних насаджень у 

селітебній зоні центрально-Міського району» 
 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Бережний Назарій 
 

учень 6 класу Опрного загальноосвітнього навчального закладу  

«Жоравський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня  

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

Яготинської районної ради, вихованець гуртка «Екопростір» Комунального 

закладу «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» Київської області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних робіт з 

природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Я і природа» 
 

з роботою: «Вплив транспортного навантаження на величину  

флуктуючої асиметрії листкової пластинки Betula pendula» 
 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Богуш Вікторія 
 

учениця 5 класу загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів  

с. Кального Тернопільської області і 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

 

в номінації «Я і природа» 
 
 

з роботою: «Причини забруднення навколишнього середовища у  

селі Кальне» 
 

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 І місце 
 

 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Я і природа» 
 

з роботою: «Визначення нітратів у соках овочів та фруктів» 
 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Жук Марта 
 

учениця 5-А класу Сарненської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 4 Сарненської районної ради  

Рівненської області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
  

 

в номінації «Я і природа» 
 

 

з роботою: «Кавуни і нітрати: міфи та реальність» 
 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Іщенко Надія 
 

учениця 4 класу Комунального закладу Березівської сільської ради 

«Березівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад «Веселка»  

Сумської області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Я і природа» 
 

з роботою: «Вирощування гливи в спеціально обладнаних місцях» 
 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Гаркава Олександра 
 

учениця 4 класу Комунального закладу Березівської сільської ради 

«Березівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад «Веселка»  

Сумської області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Я і природа» 
 

з роботою: «Вирощування гливи в спеціально обладнаних місцях» 
 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Калина Олександр 
 

учень 5-А 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 «Я і природа» 
 

з роботою: «Диво овоч – помідофель» 
 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Касянчук Тетяна 
 

учениця 6 класу Шепетівського навчально-виховного комплексу № 1 

у складі: «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей  

ім. Героя України М. Дзявульського» Хмельницької області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Я і природа» 
 

з роботою: «Побутове сміття та його вплив на  

навколишнє середовище» 
 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Конончук Вікторія 
 

вихованка гуртка «Юний еколог» Вишгородського районного  

Центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт»,  

учениця 6 класу Опорного загальноосвітнього навчального закладу  

«Жукинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, філії с. Воропаїв» 

Вишгородської райдержадміністрації Київської області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних робіт з 

природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Я і природа» 
 

з роботою: «Дослідження стану атмосферного повітря біля птахофабрики  

в селі Жукин шляхом біоіндикації» 
 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Котко Андрій 
 

учень 4 класу, вихованець еколого-натуралістичного гуртка  

«Друзі природи» Василівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Снігурівської районної ради Миколаївської області 
 

за І місце 
 

 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 
 

в номінації «Я і природа» 
 

з роботою: «Збережемо українські степи» 
 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Лопуша Ярослав 
 

учень 4 класу Дюксинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

імені Н.А. Хасевича Даражненської сільської ради  

Костопільського району Рівненської області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Я і природа» 
 

з роботою: «Екологічні проблеми, пов’язані з утилізацією твердих 

побутових відходів в сільській місцевості» 
 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Пахомова Софія 
 

учениця 6-В класу Білоцерківської спеціалізованої природничо-математичної 

школи І-ІІІ ступенів № 16 ім. М.О. Кириленка, вихованка гуртка «Яскраві барви 

здоров’я» Комунального закладу Київської обласної ради  

«Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» Київської області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Я і природа» 
 

з роботою: «Вивчення екологічного стану повітря на пришкільній 

території» 
 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Петров Роман 
 

учень 5-Б класу Миколаївської гімназії № 41 Миколаївської міської 

ради, вихованець гуртка «Юні туристи-краєзнавці» Будинку дитячої 

та юнацької творчості Заводського району Миколаївської області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Я і природа» 
 

з роботою: «Богоявленські джерело та парк:  

перші кроки до відродження» 
 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Ридош Володимир 
 

учень 6 класу, вихованець гуртка «Юні природознавці»  

Миколаївського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

на базі Павлівського навчально-виховного комплексу  

Снігурівської районної ради Миколаївської області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних робіт з 

природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Я і природа» 
 

з роботою: «Визначення стану хвої сосни звичайної для оцінки забрудненості 

атмосфери прилеглих території сіл Павлівка та Василівка  

Снігурівського району» 
 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Супрун Дар’я 
 

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 «Я і природа» 
 

з роботою: «Дослідження грунтів на родючість» 
 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Тинецька Дар’я 
 

учениця 4-А класу Ізюмської гімназії № 3  

Ізюмської міської ради Харківської області і 
 

за І місце 
 

 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

 

в номінації «Я і природа» 
 
 

з роботою: «Дослідження та визначення стану та якості води» 
 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Ушаков Максим 
 

учень 5-Г класу Криворізької гімназії № 91  

Дніпропетровської області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

 

в номінації «Я і природа» 
 
 

з роботою: «Мій внесок у вирішенні проблеми зменшення кількості 

побутових відходів» 
 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Шабанова Вероніка 
 

учениця 5 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 І місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних робіт з 

природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Я і природа» 
 

з роботою: «Очерет звичайний: значення та перспективи використання» 
 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Борис Анастасія 
 

учениця 4-Б класу Трибухівської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів Тернопільської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

 

в номінації «Я і природа» 
 
 

з роботою: «Досліди на визначення якості у відповідності  

до стану води» 
 

 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Голоднюк Вікторія 
 

учениця 4-Б класу Трибухівської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів Тернопільської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

 

в номінації «Я і природа» 
 

з роботою: «Досліди на визначення якості у відповідності  

до стану води» 
 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Зоря Кирил 
 

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 «Я і природа» 
 

 

з роботою: «Як врятувати селище від сміття» 
 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Кріль Олександр 
 

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 «Я і природа» 
 
 

з роботою: «Вирощування кристалів в домашніх умовах» 
 

 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Куликова Поліна 
 

учениця 5-Б класу Херсонської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 44 Херсонської міської ради  

Херсонської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Я і природа» 
 

з роботою: «Вплив синтетичних миючих засобів  

на зелені водні рослини» 
 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Кучмар Надія 
 

учениця 5-В класу навчально-виховного комплексу  

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

Вінницької області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Я і природа» 
 

з роботою: «Дослідження резервуару сказу у природних і штучних 

екосистемах та проблема його розповсюдження у  

Хмільницькому районі» 
 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Магрело Марія 
 

учениця 6-Б класу Сарненської гімназії  

Сарненської районної ради Рівненської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

 

в номінації «Я і природа» 
 
 

з роботою: «Мінливість вітрового режиму Сарненщини» 
 

 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Москаленко Ангеліна 
 

учениця 3-Б класу Прилуцької загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 9 Чернігівської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

 

в номінації «Я і природа» 
 
 

з роботою: «Дослідження причин забруднення довкілля» 
 

 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Ольховенко Максим 
 

учень 6-А класу Криворізької загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 21 Дніпропетровської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

 

в номінації «Я і природа» 
 
 

з роботою: «Дослідження впливу вітамінів на рослинні організми» 
 

 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Сідорова 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 «Я і природа» 
 

з роботою: «Флора ботанічної пам’ятки «Просіки»  

в селищі Покотилівка» 
 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Щетенський Каміль 
 

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 «Я і природа» 
 

з роботою: «Флора ботанічної пам’ятки «Просіки»  

в селищі Покотилівка» 
 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Стасій Анна 
 

вихованка гуртка «Природа рідного краю» Комунального закладу 

«Татарбунарський районний будинок дитячої та юнацької творчості 

Татарбунарської районної ради Одеської області» 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Я і природа» 
 

з роботою: «Вирощування та застосування мікрозелені  

в домашніх умовах» 
 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Стоян Анну 
 

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 ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Я і природа» 
 

з роботою: «Плогінг: здорова людина та чисте довкілля» 
 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Тимчук Софія 
 

вихованка гуртка «Юний натураліст», учениця 6 класу Людвищенського 

навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний  

заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»  

Шумського району Тернопільської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Я і природа» 
 

з роботою: «Людвищенський рельєф – продовження  

Кременецьких гір» 
 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Білоножко Артур 
 

учень 5 класу, вихованець гуртка «Світ навколо нас» Миколаївського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, на 

базі Зеленоярського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Миколаївської районної ради Миколаївської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Я і природа» 
 

з роботою: «Павук-оса. Основні ознаки та умови проживання» 
 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Бубир Назар 
 

учень 5-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 «Я і природа» 
 

з роботою: «Унікальні та екологічні дороги з пластику як  

перспектива для Драбівщини» 
 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Гаврилович Надія 
 

учениця 5 класу Бутівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Зарічненської районної ради Рівненської області  
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

 

в номінації «Я і природа» 
 
 

з роботою: «Дослідження різних типів грунтів с. Бутове» 
 

 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Гогунська Аліна 
 

учениця 5 класу Комунального закладу  

«Преславська багатопрофільна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Приморської міської ради Приморського району Запорізької області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Я і природа» 
 

з роботою: «Сучасний стан та проблеми малих річок України  

на прикладі річки Обитічної» 
 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Димитрова Дар’я 
 

вихованка гуртка «Юні охоронці 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 «Я і природа» 
 

з роботою: «Вплив абіотичних і антропогенних факторів на 

макрозообентос р. Молочної в околицях м. Мелітополя» 
 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Дудкіна Анастасія 
 

вихованка гуртка «Юні зоологи»  

Покотилівської станції юних натуралістів  

Харківської районної ради Харківської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Я і природа» 
 

з роботою: «Виготовлення каучуку з кімнатних рослин» 
 

 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Задорожній Костянтин 
 

учень 6 класу Комунального закладу «Близнюківський ліцей 

Близнюківської районної ради Харківської області» 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Я і природа» 
 

з роботою: «Вивчення екологічної ситуації селища Близнюки  

та шляхи її вирішення» 
 

 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Квасненський Олександр 
 

учень 4 класу Смиковецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Тернопільської районної ради Тернопільської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Я і природа» 
 

з роботою: «Дослідження причин забруднення оточуючого 

середовища села Смиківці» 
 

 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Савчук Богдан 
 

учень 6 класу Квітневської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Дубенського району Рівненської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Я і природа» 
 

з роботою: «Річка Устя – наше буття. Джерело душі  

та колиска життя» 
 

 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Хомич Андрій 
 

учень 4 класу Сарненського ліцею № 2  

Сарненської районної ради Рівненської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

 

в номінації «Я і природа» 
 
 

з роботою: «Барометр від предків» 
 

 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Чергінець Юлія 
 

учениця 5 класу Охтирської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 1, вихованка гуртка «Географ-науковець» 

«Охтирського міського центру позашкільної освіти –  

Мала академія наук учнівської молоді» Сумської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних 

робіт з природознавства «Юний дослідник – 2020»  
 

в номінації «Я і природа» 
 

з роботою: «Топоніми Охтирського району, що відображають 

специфіку географічного середовища» 
 

Наказ № 55        від 30.09.2020 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 


