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Міністерство освіти і науки України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

НАКАЗ 
м. Київ

            « 30 » вересня 2020 р.                       № 55 

 

Про підсумки фінального етапу 

ХV Всеукраїнського конкурсу  

дослідницько-експериментальних  

робіт з природознавства  

«Юний дослідник» 

 

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 

28.11.2019 р. № 1489 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік (за 

основними напрямами позашкільної освіти)» та від 14.05.2012 р. № 571 «Про 

затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс дослідницько-

експериментальних робіт з природознавства «Юний дослідник», 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23.10.2012 р. № 1766/22078, 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства 

освіти і науки України підвів підсумки заочно XV Всеукраїнського конкурсу 

дослідницько-експериментальних робіт з природознавства «Юний дослідник».  

У конкурсі взяли участь вихованці еколого-натуралістичних центрів, 

станцій юних натуралістів, Будинків дитячої та юнацької творчості, навчально-

виховних комплексів, закладів загальної середньої освіти із 22 регіонів 

України: Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, 

Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, 

Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, 

Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, 

Чернігівської областей.  

На підставі висновків журі конкурсу 

 

НАКАЗУЮ: 

 

І. Нагородити дипломами Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за І місце у 

XV Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних робіт з 

природознавства «Юний дослідник» 2020: 
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Секція: «Я і природа»  

1. Алєксєєнка Дениса, учня 5-А класу Криворізької Центрально-Міської 

гімназії Криворізької міської ради Дніпропетровської області, з роботою: 

«Дослідження еколого-хімічних характеристик алелопатичної активності 

лимонного опаду деревних насаджень у селітебній зоні центрально-

Міського району». 

2. Бережного Назарія, учня 6 класу Опрного загальноосвітнього навчального 

закладу «Жоравський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 

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

Яготинської районної ради, вихованця гуртка «Екопростір» Комунального 

закладу «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» Київської області, 

з роботою: «Вплив транспортного навантаження на величину флуктуючої 

асиметрії листкової пластинки Betula pendula». 

3. Богуш Вікторію, ученицю 5 класу загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с. 

Кального Тернопільської області, з роботою: «Причини забруднення 

навколишнього середовища у селі Кальне». 

4. Боярчук Анну, ученицю 5 Б класу Драбівського навчально-виховного 

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

Драбівської районної ради Черкаської області, з роботою: «Визначення 

нітратів у соках овочів та фруктів». 

5. Жук Марту, ученицю 5-А класу Сарненської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 4 Сарненської районної ради Рівненської області, з роботою: 

«Кавуни і нітрати: міфи та реальність». 

6. Іщенко Надію, Гаркаву Олександру, учениць 4 класу Комунального 

закладу Березівської сільської ради «Березівський навчально-виховний 

комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів , дошкільний навчальний 

заклад «Веселка» Сумської області, з роботою: «Вирощування гливи в 

спеціально обладнаних місцях». 

7. Калину Олександра, учня 5 А класу Драбівського навчально-виховного 

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

Драбівської районної ради Черкаської області, з роботою: «Диво овоч – 

помідофель». 

8. Касянчук Тетяну, ученицю 6 класу Шепетівського навчально-виховного 

комплексу № 1 у складі: «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей ім. 

Героя України М. Дзявульського» Хмельницької області, з роботою: 

«Побутове сміття та його вплив на навколишнє середовище». 

9. Конончук Вікторію, вихованку гуртка «Юний еколог» Вишгородського 

районного Центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді 

«Дивосвіт», ученицю 6 класу Опорного загальноосвітнього навчального 

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

Воропаїв» Вишгородської райдержадміністрації Київської області, з 
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роботою: «Дослідження стану атмосферного повітря біля птахофабрики в 

селі Жукин шляхом біоіндикації». 

10. Котка Андрія, учня 4 класу, вихованця еколого-натуралістичного гуртка 

«Друзі природи» Василівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Снігурівської районної ради Миколаївської області, з роботою: 

«Збережемо українські степи». 

11. Лопошу Ярослава, учня 4 класу Дюксинської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів імені Н.А. Хасевича Даражненської сільської ради 

Костопільського району Рівненської області, з роботою: «Екологічні 

проблеми, пов’язані з утилізацією твердих побутових відходів в сільській 

місцевості».  

12. Пахомову Софію, ученицю 6-В класу Білоцерківської спеціалізованої 

природничо-математичної школи І-ІІІ ступенів № 16 ім. М.О. Кириленка, 

вихованку гуртка «Яскраві барви здоров’я» Комунального закладу 

Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» 

Київської області, з роботою: «Вивчення екологічного стану повітря на 

пришкільній території». 

13. Петрова Романа, учня 5-Б класу Миколаївської гімназії № 41 

Миколаївської міської ради, вихованця гуртка «Юні туристи-краєзнавці» 

Будинку дитячої та юнацької творчості Заводського району Миколаївської 

області, з роботою: «Богоявленські джерело та парк: перші кроки до 

відродження». 

14. Ридоша Володимира, учня 6 класу, вихованця гуртка «Юні 

природознавці» Миколаївського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді на базі Павлівського навчально-виховного 

комплексу Снігурівської районної ради Миколаївської області, з роботою: 

«Визначення стану хвої сосни звичайної для оцінки забрудненості 

атмосфери прилеглих території сіл Павлівка та Василівка Снігурівського 

району». 

15. Супрун Дар’ю, ученицю 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, з роботою: 

«Дослідження грунтів на родючість». 

16. Тинецьку Дар’ю, ученицю 4-А класу Ізюмської гімназії № 3 Ізюмської 

міської ради Харківської області, з роботою: «Дослідження та визначення 

стану та якості води». 

17. Ушакова Максима, учня 5-Г класу Криворізької гімназії № 91 

Дніпропетровської області, з роботою: «Мій внесок у вирішенні проблеми 

зменшення кількості побутових відходів». 
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18. Шабанову Вероніку, ученицю 5 класу Плетеноташлицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, вихованку гуртка «Лікарські 

рослини» Комунального закладу «Кіровоградський обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Маловисківської 

районної ради Кіровоградської області, з роботою: «Очерет звичайний: 

значення та перспективи використання». 

 

Секція: «Народознавство та краєзнавство»  

1. Вакуленко Наталію, ученицю 6 класу Білоцерківського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Новобасанської сільської ради 

Чернігівської області, з роботою: «Весільні обряди в селі Білоцерківці 

Бобровицького району Чернігівської області». 

2. Вихованців гуртків «Народні вироби з соломи» та «Виготовлення 

сувенірів», Лановецького міського комунального будинку дитячої та 

юнацької творчості Тернопільської області, з роботою: «Дідух нашого 

краю». 

3. Кострубицького Михайла, Кострубицьку Марію, вихованців гуртка 

«Символи українського народу» Будинку дитячої та юнацької творчості 

Баштанської міської ради Миколаївської області, з роботою: 

«Виготовлення Дідуха на Баштанщині». 

4. Кравченю Ірину, ученицю 5-В класу Сарненської гімназії Сарненської 

районної ради Рівненської області, з роботою: «Від гривни до гривні. 

Погляд крізь віки». 

5. Матвійчук Софію, ученицю 5-Б класу Шепетівського навчально-

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

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

Хмельницької області, з роботою: «Український віночок». 

6. Палаженко Олександру, Шуляк Діану, вихованок гуртка «Юні аматори 

зеленої архітектури» Комунального позашкільного навчального закладу 

«Станція юних натуралістів», учениць Комунального закладу освіти 

«Середня загальноосвітня школа № 101» Дніпровської міської ради, з 

роботою: «Рослини та тварини в українській символіці». 

7. Савка Дмитра, учня 6 класу Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 34 Миколаївської міської ради, вихованця гуртка «» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Заводського району м. Миколаєва, з 

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

Миколаєва, пов’язані з іменем його святого покровителя). 

8. Саєнко Дарію, вихованку гуртка «Природа навколо нас» «Охтирського 

міського центру позашкільної освіти – Мала академія наук учнівської 

молоді» Сумської області, з роботою: «Ім’я – традиція чи данина моді». 
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9. Шабанову Вероніку, Чабан Ірину, вихованок гуртка «Лікарські рослини» 

Комунального закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» на базі Плетеноплешлицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради 

Кіровоградської області, з роботою: «Таємниця старого хреста». 

10. Щокіна Артема, Щокіну Валерію, вихованців гуртка «Символи 

українського народу» Будинку дитячої та юнацької творчості Баштанської 

міської ради Миколаївської області, з роботою: «Обрядова випічка. 

Традиції українського народу». 

 

Секція: «Рослини навколо нас»  

1. Атамаса Валентина, учня 6-В класу Комунального закладу «Долинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів№ 4 Долинської районної ради» 

Кіровоградської області, з роботою: «Популяризація та використання 

ресурсів лікарських рослин в порівняльній характеристиці ландшафтних 

зон України». 

2. Борщевецьку Тетяну, ученицю 5 класу, вихованку гуртка «Символи 

українського народу» Будинку дитячої та юнацької творчості Баштанської 

міської ради Миколаївської області, з роботою: «Перспективи 

вирощування катальпи звичайної або бігнонієподібної на Батьківщині». 

3. Гресько Ірину, ученицю 6 класу навчально-виховного комплексу 

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

Вінницької області», з роботою: «Дослідження грунту, його складу та 

забруднення, на ріст культурних рослин». 

4. Дзик Микиту, учня 6-Б класу Мелітопольської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів № 23 Запорізької області, з роботою: «Дослідження умов 

проростання насіння». 

5. Куцик Віталіну, ученицю 5 класу Репужинецького навчально-виховного 

комплексу Заставнівського району, вихованку гуртка «Індивідуальна 

робота еколого-біологічного напряму з обдарованими дітьми» 

Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді, з роботою: «Ранньовесняні рослини заповідного 

урочища «Деревниця». 

6. Ладну Аліну, ученицю 5 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 

4, вихованку гуртка «Біологія» Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької області, з 

роботою: «Дослідження умов проростання насіння огірків, гіркого перцю 

та петрушки під впливом різних зовнішніх чинників». 

7. Міхєєву Анісію, ученицю 5-В класу Чернівецької загальноосвітньої 

школи № 5, вихованку гуртка «Основи фенології» Чернівецького 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, з 
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роботою: «Вплив передпосівної обробки насіння на проростання та 

розвиток фінікової пальми в домашніх умовах». 

8. Неродик Іванну, ученицю 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, з роботою: «Розмноження екзотичної 

алоказії великокореневої вегетативним способом». 

9. Онопрієнка Дмитра, вихованця гуртка «Юні друзі природи» 

Комунального закладу «Березівський міський центр дитячої та юнацької 

творчості» Одеської області, з роботою: «Зелені старожили нашого 

міста». 

10. Хацкевич Марію, ученицю 5-Д класу загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 6, вихованку гуртка «Юні валеологи» Комунального закладу 

позашкільної освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр» 

Житомирської обласної ради з роботою: «Вивчення процесу акліматизації 

Кипарису аризонського (CUPRESSUS ARIZONICA) в умовах 

українського полісся». 

 

Секція: «Тваринний світ»  

1. Дупляк Анну, ученицю 4-Б класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 6 Кам’янець-Подільської міської ради Хмельницької області, з 

роботою: «Дослідження метаморфоз лускокрилих в домашніх умовах на 

прикладі американського білого метелика (HYPHANTRIA CUNEA 

DRURY)». 

2. Ковальчук Вероніку, вихованку гуртка «Декоративне птахівництво» 

Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді Хмельницької області, з роботою: «Дослідження умов 

утримання та розведення папуг виду корела (NYMPHIGUS 

HOLLANDICUS) в умовах куточка живої природи». 

3. Коснюк Людмилу, ученицю 5 класу опорного закладу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів с. Прилісне» Волинської області, з роботою: «Штучне 

виведення бджолиних маток з породи Країнська (Карніка) для 

покращення характеристик бджолиних сімей на пасіці». 

4. Котик Софію, ученицю 5 класу, вихованку гуртка Ресурсного центру з 

екологічної освіти та виховання Рівненського міського Палацу дітей та 

молоді, з роботою: «Дослідження зимуючих птахів Нетішинського 

водосховища та його прибережної частини». 

5. Маркелову Єлизавету, ученицю 4-В класу Комунальної організації 

(установа, заклад) Шостинської спеціалізованої школи І ступенів № 13 

Сумської області, з роботою: «Дослідження поведінки фазана звичайного 

в умовах вольєру». 
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6. Москалець Захарія, учня 5-Б класу Новосілківської загальноосвітньої 

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

Святошинського районного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді Київської області, з роботою: «Комахи – шкідники 

обліпихи в Північному Лісостепу України». 

7. Пилипенко Ольгу, ученицю 5 Б класу Драбівського навчально-виховного 

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

Драбівської районної ради Черкаської області, з роботою: «Кроленята - 

немовлята». 

8. Юртаєву Софію, ученицю 5-Б класу Комунального закладу 

«Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 м. Хмільника Вінницької 

області», з роботою: «Шляхи ефективної боротьби з колорадським жуком 

на присадибній ділянці». 

 

Секція: «Охорона здоров’я»  

1. Бакунець Ольгу, ученицю 4 класу Сарненського ліцею № 2 Сарненської 

районної ради Рівненської області, з роботою: «Мило – формула чистоти і 

здоров’я». 

2. Бень Софію, ученицю 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, з роботою: 

«Дослідження впливу зубної пасти на стан зубів». 

3. Гузара Давида, учня 3 класу закладу загальної середньої освіти 

«Сокальський ліцей № 1 імені Олега Романіва» Львівської області, з 

роботою: «Вивчення мікробіологічного складу організмів різних 

поверхонь». 

4. Жук Олександру, ученицю 6 класу Чудельської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Сарненської районної ради Рівненської області, з роботою: 

«Дослідження лікувальних властивостей ефірних масел». 

5. Руденко Софію, Руденко Марію, вихованок гуртків «Юні зоологи» та 

«Юні охоронці природи» Покотилівської станції юних натуралістів 

Харківської районної ради Харківської області, з роботою: «Ефективність 

антисептиків». 

6. Шакулу Максима, учня 5-А класу Криворізької гімназії № 91 

Дніпропетровської області, з роботою: «Рух без шкоди. Вихід є». 

7. Яриловець Каріну, ученицю 5 класу Ріпкинської гімназії імені Софії 

Русової Чернігівської області, з роботою: «Дослідження складу молока в 

домашніх умовах». 
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ІІ. Нагородити дипломами Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за ІІ місце у 

XV Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних робіт з 

природознавства «Юний дослідник» 2020: 

 

Секція: «Я і природа»  

1. Борис Анастасію, Голоднюк Вікторію, учениці 4-Б класу Трибухівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тернопільської області, з роботою: 

«Досліди на визначення якості у відповідності до стану води». 

2. Зорю Кирила, вихованця гуртка «Юні охоронці природи» Покотилівської 

станції юних натуралістів Харківської районної ради Харківської області, 

з роботою: «Як врятувати селище від сміття». 

3. Кріль Олександра, учня 5 Б класу Драбівського навчально-виховного 

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

Драбівської районної ради Черкаської області, з роботою: «Вирощування 

кристалів в домашніх умовах». 

4. Куликову Поліну, ученицю 5-Б класу Херсонської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 44 Херсонської міської ради Херсонської області, з 

роботою: «Вплив синтетичних миючих засобів на зелені водні рослини». 

5. Кучмар Надію, ученицю 5-В класу навчально-виховного комплексу 

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

Вінницької області, з роботою: «Дослідження резервуару сказу у 

природних і штучних екосистемах та проблема його розповсюдження у 

Хмільницькому районі». 

6. Магрело Марію, ученицю 6-Б класу Сарненської гімназії Сарненської 

районної ради Рівненської області, з роботою: «Мінливість вітрового 

режиму Сарненщини». 

7. Москаленко Ангеліну, ученицю 3-Б класу Прилуцької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 9 Чернігівської області, з роботою: «Дослідження 

причин забруднення довкілля». 

8. Ольховенко Максима, учня 6-А класу Криворізької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 21 Дніпропетровської області, з роботою: 

«Дослідження впливу вітамінів на рослинні організми». 

9. Сідорову Алісу, Щетенського Каміля, вихованців гуртка «Юні охоронці 

природи» Покотилівської станції юних натуралістів Харківської районної 

ради Харківської області, з роботою: «Флора ботанічної пам’ятки 

«Просіки» в селищі Покотилівка». 

10. Стасій Анну, вихованку гуртка «Природа рідного краю» Комунального 

закладу «Татарбунарський районний будинок дитячої та юнацької 

творчості Татарбунарської районної ради Одеської області», з роботою: 

«Вирощування та застосування мікрозелені в домашніх умовах». 
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11. Стоян Анну, ученицю 6 класу Плетеноташлицької загальноосвітньої 

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

Комунального закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» Маловисківської районної 

ради Кіровоградської області з роботою: «Плогінг: здорова людина та 

чисте довкілля». 

12. Тимчук Софію, вихованку гуртка «Юний натураліст», ученицю 6 класу 

Людвищенського навчально-виховного комплексу «загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Шумського району Тернопільської області, з роботою: «Людвищенський 

рельєф – продовження Кременецьких гір». 

  

Секція «Народознавство та краєзнавство» 

1. Аврамишину Уляну, ученицю 4-А класу Сарненського навчально-

виховного комплексу «Школа-колегіум» ім. Т.Г. Шевченка Сарненської 

районної ради Рівненської області, з роботою: «Поліський трамвайчик або 

артерія життя Полісся».  

2. Божко Каріну, ученицю 5 класу Білецької загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів імені С. Крушельницької, вихованку гуртка «Юні овочівники» 

Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді, з роботою: «Історико-краєзнавча характеристика села 

Біла Тернопільського району Тернопільської області». 

3. Ворошилова Дмитра, учня 5 класу Миколаївської гімназії № 41 

Миколаївської міської ради, вихованця гуртка «Історичне краєзнавство» 

Будинку дитячої та юнацької творчості Заводського району Миколаївської 

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

та історична спадщина німецьких колоністів на Миколаївщині». 

4. Грибачову Віолету, Красновид Дарину, вихованок гуртка «Воскресни, 

писанко!» районного Будинку дитячої та юнацької творчості Шостинської 

районної ради Сумської області, з роботою: «Писанка – крихітний витвір 

народного мистецтва. Чернігово-Сіверська писанка». 

5. Гунчак Анну, ученицю 5-В класу комунального навчального закладу 

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

міської ради Вінницької області», з роботою: «Українська хустка: традиції 

і сучасність». 

6. Ісак Марину, ученицю 6-Б класу Переяславської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 1 Переяславської міської ради Київської області, з 

роботою: «Українська лялька-мотанка Середньої Наддніпрянщини». 

7. Колодич Валерію, ученицю 5-Б класу Гільчанського навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
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навчальний заклад» Здолбунівської районної ради Рівненської області, з 

роботою: «Колиска – початко життєвої стежини». 

8. Чіпак Ангеліну, Рожкован Анастасію, учениць Гуштинської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с. Гуштин Тернопільської області, з 

роботою: «Музей хліба». 

9. Шавлова Богдана, учня 5 класу Ксаверівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів, вихованця гуртка «Лідер-клуб» Васильківського районного 

Будинку дитячої та юнацької творчості Київської області, з роботою: 

«Проводжала мати сина у солдати». 

10. Яроменко Анну, ученицю 6-В класу Ладижинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Вінницької області, з роботою: 

«Рослини – символи в сучасному та декоративно-прикладному мистецтві 

мого краю». 

 

Секція: «Рослини навколо нас»  

1. Боярчук Анну, ученицю 5 Б класу Драбівського навчально-виховного 

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

Драбівської районної ради Черкаської області, з роботою: «Диво фіалки 

на моєму вікні». 

2. Горячкіна Артура, вихованця гуртка «Таємниці природи» Вінницької 

обласної станції юних натуралістів, з роботою: «Вирощування 

мікрозелені в кімнатних умовах на прикладі руколи та крес-салату». 

3. Гризовську Зоряну, ученицю 5 класу Зносицької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Немовицької сільської ради Сарненського району 

Рівненської області, з роботою: «Вплив різних видів води на пророщення 

цибулі і редиски». 

4. Кузьміна Святослава, учня 6 класу Криворізької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 111 Дніпропетровської області, з роботою: «Вплив 

позакореневого підживлення мікродобривом МАЙСТЕР на врожайність 

чорноплідних томатів». 

5. Кучер Аліну, ученицю 5-Б класу Криворізького навчально-виховного 

комплексу № 35 «Імпульс» Дніпропетровської області, з роботою: 

«Вивчення умов акліматизації кипару звичайного на пришкільній ділянці 

КНВК № 35 «Імпульс». 

6. Лагоду Надію, ученицю 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, з роботою: 

«Вплив музики на проростання сої». 

7. Маркевич Анну, ученицю 4-В класу Сарненського навчально-виховного 

комплексу «Школа - колегіум» ім. Т.Г. Шевченка Сарненської районної 
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ради Рівненської області, з роботою: «Амарант – культура майбутнього і 

сьогодення». 

8. Михайлицького Максима, учня 4-Д класу Сарненського навчально-

виховного комплексу «Школа - колегіум» ім. Т.Г. Шевченка Сарненської 

районної ради Рівненської області, з роботою: «Дослідження 

ефективності пристроїв автополиву кімнатних рослин». 

9. Нємтіну Вікторію, ученицю 6 класу Запорізької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 10 Запорізької міської ради Запорізької області, з 

роботою: «Вирощування тюльпану гібридного садового (NULIPA 

HYBRIDA HORT) у шкільних умовах». 

10. Павлюк Алісу, Хомичека Дениса, вихованців гуртка «Юні охоронці 

природи» Покотилівської станції юних натуралістів Харківської районної 

ради Харківської області, з роботою: «Вегетативне розмноження 

кімнатних рослин різними способами». 

11. Побережного Микиту, учня 6-Г класу гімназії № 1 Херсонської міської 

ради, вихованця гуртка «Юні охоронці природи» Херсонського Центру 

дитячої та юнацької творчості, з роботою: «Вирощування мікрогріну в 

домашніх умовах». 

12. Полюховича Тимура, учня 5 класу Семенівського опорного закладу 

загальної середньої освіти Каховської районної ради Херсонської області, 

з роботою: «Поширення ценхрусу довгоголкового на території села 

Семенівка». 

13. Сазонського Тимура, учня 4 класу Оліївської гімназії Оліївської ОТГ 

Житомирської області, з роботою: «Вплив передпосівної дії фізичних 

факторів на проростання насіння лимона». 

14. Уляницьку Марію, вихованку гуртка «Юні садівники» Первомайської 

міської станції юних натуралістів Миколаївської області, з роботою: 

«Визначення оптимальних строків висаджування маточників суниці 

садової для отримання розсади першої репродукції». 

15. Цаплій Анастасію, ученицю 6 класу Опрного загальноосвітнього 

навчального закладу «Жоравський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок)» Яготинської районної ради, вихованку гуртка «Екопростір» 

Комунального закладу «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» 

Київської області, з роботою: «Вплив лікарських засобів на ріст і розвиток 

рослин». 

Секція: «Тваринний світ» 

1. Абрамчук Катерину, ученицю 6-В класу Клесівської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів – ліцей Клесівської селищної ради Сарненського 

району Рівненської області, з роботою: «Дослідження зорової здатності у 

собак». 
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2. Василенко Олександру, ученицю 6 класу, вихованку гуртка «Юні 

фермери» Міської станції юних натуралістів м. Миколаєва, з роботою: 

«Вплив температури повітря на ріст і розвиток молодняка кролів». 

3. Вихованців гуртка «Природа і фантазія» Херсонського центру дитячої та 

юнацької творчості Херсонської міської ради Херсонської області, з 

роботою: «Вплив харчування на зміну кольору равликів Ахатин». 

4. Власюк Поліну, ученицю 4 класу Рівненського навчально-виховного 

комплексу № 12, вихованку гуртка Комунального закладу «Станція юних 

натуралістів» Рівненської обласної ради Рівненської області, з роботою: 

«Молюски – біоіндикатори середовища існування». 

5. Дугінова Максима, учня 5 класу Вересоцького закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Куликівської селищної ради Чернігівської 

області, з роботою: «Екологічні особливості та стан популяції Бобра 

європейського (річкового) (Casto fiber)». 

6. Захарчука Ярема, учня 1(5) класу Городенківської гімназії імені Антона 

Крушельницького Городенківської районної ради Івано-Франківської 

області, з роботою: «Орнітофауна малих міст басейну середньої течії 

річки Дністер в осінньо-міграційний період». 

7. Лахмоткіну Аріну, ученицю 5-А класу загальноосвітньої школи № 10, 

вихованку гуртка зоологів творчого об’єднання юннатів і зоологів ЦПР м. 

Краматорськ Донецької області, з роботою: «Дослідження орнітофауни 

Приазов’я під час осінніх міграцій». 

8. Лебедь Марію, вихованку гуртка «Дитина і тварина» Комунального 

закладу Сумської міської ради – Сумський міський центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді, з роботою: «Поведінкова 

реакція Жако червонохвостого на збагачення середовища в умовах 

існування». 

9. Падневич Юлію, ученицю 4 класу Деражнянської загальноосвітньої 

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

області, з роботою: «Бджоли – природжені математики». 

10. Пасічника Івана, учня 4 класу Комунального закладу «Гімназія № 6» 

Кам’янської міської ради Дніпропетровської області, з роботою: 

«Вивчення видової поведінки тритонів в умовах акваріумуВивчення 

видової поведінки тритонів в умовах акваріуму». 

11. Савченко Максима, учня 6-Б класу загальноосвітньої школи № 9 м. 

Краматорськ Донецької області, з роботою: «Поширення різних видів 

зелених жаб Pelophylax esculuntus complex в замкнутих водоймах на 

території НПП «Святі гори». 

12. Самокиша Максима, учня 5 класу Комунального закладу «Царичанська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Царичанської селищної ради 
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Дніпропетровської області, з роботою: «Дослідження мурашників рудих 

лісових мурах на ділянці прибережної зони річки Оріль». 

13. Цісар Аліну, ученицю 4-Б класу комунального закладу «Луцький 

навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської ради» Волинської 

області, з роботою: «Дослідження впливу харчування та умов існування 

на ріст і розвиток черевоного молюска ахатина гігантська». 

14. Чабан Ірину, ученицю 6 класу Плетеноташлицької загальноосвітньої 

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

Комунального закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» Маловисківської районної 

ради Кіровоградської області, з роботою: «Овочеве смузі як спосіб 

боротьби з відсутністю апетиту у кролів приватного домогосподарства у 

зимовий період». 

  

Секція: «Охорона здоров’я»  

1. Баштана Станіслава, учня 5 Б класу Драбівського навчально-виховного 

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

Драбівської районної ради Черкаської області, з роботою: «Визначення 

якості меду в домашніх умовах». 

2. Бідніченко Аліну, ученицю 6 класу Пиковецького загальноосвітнього 

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

Вінницької області, з роботою: «Дослідження ефективності Мильних 

горіхів як екологічно – безпечного миючого засобу». 

3. Вихованців гуртка «Юні охоронці природи» Пальчиківського навчально-

виховного комплексу Полтавської області, з роботою: «Королівський 

десерт». 

4. Жижуру Анну, ученицю 6 класу Малобудищанської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Опішнянської селищної ради Полтавської області, з 

роботою: «Раціональне харчування та контроль енергетичного балансу 

організму – основа здорового способу життя». 

5. Коваля Максима, учня 4 класу Висоцької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Дубровицького району Рівненської області, з роботою: 

«Дослідження екологічного середовища житлових будинків села Висоцьк 

Дубровицького району Рівненської області». 

6. Лісніченко Катерину, вихованку гуртка «Природа рідного краю» 

Комунального закладу Сумської міської ради – Сумський міський центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, з роботою: «Чіпси – 

шкода чи користь». 

7. Мазнюк Вікторію, ученицю 3-Б класу Криворізької загальноосвітньої 

школи № 122, вихованку гуртка «Лікарські рослини» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості 
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«Сонях» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, з роботою: 

«Дослідження якісного складу пшона як основи його цілющих 

властивостей». 

8. Нижегородцева Миколу, учня 5 класу Зорянського навчально-виховного 

комплексу «школа-гімназія» Рівненського району Рівненської області, з 

роботою: «Серветки вологі: чи будемо здорові». 

9. Перелу Олександра, учня 4 класу Калчевської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Одеської області, з роботою: «Екологічно безпечні засоби для 

миття посуду». 

10. Письменник Тетяну, ученицю 5-Б класу Білоцерківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 5 Білоцерківської міської ради Київської області, з 

роботою: «Дослідження проблеми і чисельності безпритульних собак у 

місті Біла Церква та їх роль як джерела поширення інфекційних хвороб». 

11. Цимбал Марію, ученицю 4 Б класу Драбівського навчально-виховного 

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

Драбівської районної ради Черкаської області, з роботою: «Екологія 

життя: ГМО шкода чи користь для організму?!». 

12. Шмигу Діану, ученицю 5 класу Малокаховського закладу загальної 

середньої освіти Каховського району Херсонської області, з роботою: 

«Вплив харчових добавок на здоров’я людини». 

13. Ющик Віталія, учня 5-Б класу Немовицької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Сарненського району Рівненської області, з роботою: 

«Пробіотики – міф чи реальність». 

 

ІІІ. Нагородити дипломами Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за ІІІ місце у 

XV Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних робіт з 

природознавства «Юний дослідник» 2020: 

 

Секція: «Я і природа» 

1. Білоножка Артура, учня 5 класу, вихованця гуртка «Світ навколо нас» 

Миколаївського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді, на базі Зеленоярського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Миколаївської районної ради, з роботою: «Павук-оса. Основні 

ознаки та умови проживання». 

2. Бубира Назара, учня 5 В класу Драбівського навчально-виховного 

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

Драбівської районної ради Черкаської області, з роботою: «Унікальні та 

екологічні дороги з пластику як перспектива для Драбівщини». 
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3. Гаврилович Надію, ученицю 5 класу Бутівської загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів Зарічненської районної ради Рівненської області, з роботою: 

«Дослідження різних типів грунтів с. Бутове». 

4. Гогунську Аліну, ученицю 5 класу Комунального закладу «Преславська 

багатопрофільна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Приморської 

міської ради Приморського району Запорізької області, з роботою: 

«Сучасний стан та проблеми малих річок України на прикладі річки 

Обитічної». 

5. Димитрову Дар’ю, вихованку гуртка «Юні охоронці природи» 

Комунального закладу «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської 

міської ради Запорізької області, з роботою: «Вплив абіотичних і 

антропогенних факторів на макрозообентос р. Молочної в околицях м. 

Мелітополя». 

6. Дудкіну Анастасію, вихованку гуртка «Юні зоологи» Покотилівської 

станції юних натуралістів Харківської районної ради Харківської області, 

з роботою: «Виготовлення каучуку з кімнатних рослин». 

7. Задорожнього Костянтина, учня 6 класу Комунального закладу 

«Близнюківський ліцей Близнюківської районної ради Харківської 

області», з роботою: «Вивчення екологічної ситуації селища Близнюки та 

шляхи її вирішення». 

8. Квасневського Олександра, учня 4 класу Смиковецької загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Тернопільської районної ради Тернопільської області, 

з роботою: «Дослідження причин забруднення оточуючого середовища 

села Смиківці». 

9. Савчука Богдана, учня 6 класу Квітневської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Дубенського району Рівненської області, з роботою: «Річка Устя 

– наше буття. Джерело душі та колиска життя». 

10. Хомича Андрія, учня 4 класу Сарненського ліцею № 2 Сарненської 

районної ради Рівненської області, з роботою: «Барометр від предків». 

11. Чергінець Юлію, ученицю 5 класу Охтирської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 1, вихованку гуртка «Географ-науковець» «Охтирського 

міського центру позашкільної освіти – Мала академія наук учнівської 

молоді» Сумської області, з роботою: «Топоніми Охтирського району, що 

відображають специфіку географічного середовища». 

 

Секція: «Народознавство та краєзнавство» 

1. Боротюка Тимура, учня 5-В класу Сарненської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 4 Сарненської районної ради Рівненської області, з 

роботою: «Не кидай хлібом…». 
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2. Вихованця Андрія, вихованця гуртка «Природа рідного краю» станції 

юних натуралістів Тульчинської міської ради Вінницької області, з 

роботою: «Костел Святого Станіслава: від минулого до сьогодення». 

3. Горошко Вероніку, ученицю 5 класу Бодаківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Вишнівецької ОТГ Збаразького району Тернопільської 

області, з роботою: «Село, де я народилася – частинка великого світу». 

4. Двірську Поліну, ученицю 6 класу Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів № 52 з поглибленим вивченням української мови Херсонської 

міської ради Херсонської області, з роботою: «Рослини в національній 

кухні рідного краю». 

5. Додценко Ольгу, вихованку гуртка комунального закладу «Міський Центр 

дитячої творчості» м. Білгорода – Дністровського Одеської області, з 

роботою: «Спадкові традиції козацтва в Бесарабії». 

6. Загороднього Романа, учня 3-Б класу Шепетівського навчально-виховного 

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

Рибака та ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою» 

Хмельницької області, з роботою: «Таємнича символіка народної 

вишивки». 

7. Караконстантіна Андрія, учня 5-Б класу Одеської загальноосвітньої 

школи № 62 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області, з 

роботою: «Сузір’я Оріона крізь вікаи …». 

8. Костюка Івана, учня 5 класу Опорного закладу «Підкамінська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Бродівської районної ради, 

вихованця гуртка «Природа і фантазія» Комунального закладу 

«Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді», з роботою: «Кам’яне диво – символ селища Підкамінь». 

9. Кохан Поліну, учня 5 Б класу Драбівського навчально-виховного 

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

Драбівської районної ради Черкаської області, з роботою: «Лялька – 

мотанка – оберіг українського народу». 

10. Литвинчук Лілію, вихованку гуртка «Художня творчість» Комунального 

закладу Сумської міської ради – Сумський міський центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді, з роботою: «Вареники в 

українській культурі». 

11. Овсієнко Марію, ученицю 3-А класу Криворізької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 27 Дніпропетровської області, з роботою: 

«Обрядове печиво як складова української культури». 

12. Радько Олександра, учня 5 класу Томашгородської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів № 3 Рокитнівської районної ради Рівненської області, 

з роботою: «Традиційна і сучасна українська вишита сорочка за 
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матеріалами села Крута Слобода Рокитнівського району Рівненської 

області». 

13. Шолох Ксенію, вихованку гуртка «Природа і творчість» Комунального 

закладу Сумської міської ради – Сумський міський центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді, з роботою: «Верба в 

українських традиціях». 

   

Секція: «Рослини навколо нас» 

1. Винник Вікторію, вихованку гуртка «Юні екологи», ученицю 5-Б класу 

Кушугумського навчально-виховного комплексу «школа І-ІІІ ступенів – 

гімназія «Інтелект» Запорізької області, з роботою: «Дослідження впливу 

абіотичних та біотичних чинників на екологічний стан хвойних рослин 

зеленої зони Кушугумського навчально-виховного комплексу «Інтелект». 

2. Гайдай Максима, Двірківщинського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок)» Яготинської районної ради Київської області, з роботою: 

«Дослідження взаємодії рослин при сильному зростанні». 

3. Голованова Данила, вихованця гуртка «Юні друзі природи» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Новокаховської міської ради Херсонської 

області, з роботою: «Пошук найбільш імовірних морозостійких прищеп 

для маслин серед видів рослини маслинових». 

4. Дричик Інну, вихованку гуртка «Зелена аптека» Закладу позашкільної 

освіти «Станція юних натуралістів міста Ковеля» Волинської області, з 

роботою: «Дослідження біологічних особливостей різних сортів м’яти до 

входження їх у фазу технічної стиглості». 

5. Кубракову Дарину, ученицю 4-А класу Криворізької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 41 Дніпропетровської області, з роботою: 

«Розкриття таємниці соснової шишки». 

6. Кудрика Богдана, учня 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, з роботою: «Омела біла – актуальна проблема 

сьогодення». 

7. Кузнецову Тетяну, ученицю 5 класу Перемозького навчально-виховного 

комплексу: загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, дошкільного навчального 

закладу «Пролісок», вихованку екологічного гуртка «Юні друзі природи» 

Комунального закладу «Районний будинок творчості школярів» 

Глухівської районної ради Сумської області, з роботою: «Вирощування 

волоського горіха в кліматичних умовах Глухівщини». 

8. Латенкову Яну, ученицю 6-Б класу Комунального позашкільного 

навчального закладу «Станція юних натуралістів Покровського району» 
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Криворізької міської ради Дніпропетровської області, з роботою: 

«Дослідження ефективносіт розмноження живців троянди в різних 

субстратах». 

9. Майорову Валерію, вихованку гуртка «Юні лісівники» Комунального 

закладу Сумської міської ради Сумський міський центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді, з роботою: «Еколого-

біологічні та агротехнічні основи вирощування живців тиса ягідного у 

розсаднику Сумського лісництва». 

10. Москаленко Камілу, вихованку гуртка «Юні друзі природи», ученицю 5 

класу Олексіївського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Смирновської 

сільської ради Більмацького району Запорізької області, з роботою: 

«Дослідження умов проростання квасолі». 

11. Скальського Ігора, вихованця гуртка «Юні друзі природи» Комунального 

закладу «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради 

Запорізької області, з роботою: «Фітоіндикація грунту з використанням 

крес-салату як тест-об’єкта». 

12. Скубу Уляну, ученицю 5 класу Бичальської філії Опорного закладу 

«Деражненський ліцей» Деражненської сільської ради Костопільського 

району Рівненської області, з роботою: «Вплив музики на ріст і розвиток 

огірків сорту Цезар F1». 

13. Тимошенка Максима, учня 6-В класу Чернігівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 7, з роботою: «Вивчення умов проростання 

авокадо з насінини у домашніх умовах». 

14. Черепахіна Дмитра, учня 5 класу Комунального закладу «Вільхівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Станично-Луганського району 

Луганської області», з роботою: «Особливості вирощування сіянців сосни 

звичайної у Піщаному лісництві». 

15. Шелюк Тетяну, ученицю 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, з роботою: «Вигонка тюльпанів взимку і ранньою 

весною на підвіконні». 

16. Шерстюка Олександра, учня 5-Б класу Клесівської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Клесівської селищної ради Сарненського району 

Рівненської області, з роботою: «Суперфуд або сила в мініатюрних 

листочках». 

17. Шликову Анну, ученицю 6-А класу Запорізької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 10 Запорізької міської ради Запорізької області, з 

роботою: «Зелена екологічна безпека в шкільних кабінетах». 
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18. Яковлєву Дар’ю, ученицю 5 класу, вихованку гуртка Центру позашкільної 

освіти ім. О. Разумкова Житомирської області, з роботою: «Вегетативне 

розмноження винограду живцями в умовах лісостепової зони». 

   

Секція: «Тваринний світ» 

1. Борсука Антона, учня 5 класу Великожолудського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Володимирецької районної ради Рівненської області, 

з роботою: «Інвазійні види риб водойм села Великий Жолудськ». 

2. Височину Ольгу, ученицю 6-А класу Енергодарської загальноосвітньої 

школи № 2 Запорізької області, з роботою: «Аналіз вмісту кишечника 

медичних п’явок, виловлених з природних водоймищ». 

3. Грабовську Єлизавету, Григоренко Варвару, учениць 4-Г класу 

Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17, вихованку 

гуртка «Вартові довкілля» Комунального закладу Київської обласної ради 

«Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» Київської області, з 

роботою: «Поширення мурах у екосистемах Європи». 

4. Гуназу Тетяну, ученицю 5 класу Синельниківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 м. Синельникове Дніпропетровської області, з 

роботою: «Моя хатня тваринка». 

5. Кириловську Єлізавєту, ученицю 4 класу Синельниківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 м. Синельникова 

Дніпропетровської області, з роботою: «Пернаті сусіди». 

6. Кірєєву Софію, вихованку гуртка «Природа і фантазія» Будинку дитячої 

та юнацької творчості Новокаховської міської ради Херсонської області, з 

роботою: «Дослідження поведінкових особливостей хвилястого папуги». 

7. Кузьмича Миколу, учня 6 класу Великоозернянського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Дубровицького району Рівненської області, з 

роботою: «Поширення, біологія та екологія лелеки чорного на території 

Озерського лісництва». 

8. Лугову Аліну, ученицю 1(5) класу Городенківської гімназії імені Антона 

Крушельницького Городенківської районної ради Івано-Франківської 

області, з роботою: «Канюк звичайний в межах лісових насаджень 

Північного Покуття». 

9. Марінова Іллю, учня 2(6) Б класу Городенківської гімназії імені Антона 

Крушельницького Городенківської районної ради Івано-Франківської 

області, з роботою: «Особливості екології кібчика на території Північного 

Покуття». 

10. Надьона Максима, учня 3-В класу Драбівського навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. С.В. Васильченка» 
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Драбівської районної ради Черкаської області, з роботою: «Бджола – 

символ працьовитості». 

11. Паламарчук Вікторію, ученицю 6 класу Переяславської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 Переяславської міської ради Київської області, з 

роботою: «Моя кішка має лікувальні властивості». 

12. Смолю Єгора, учня 5 класу Будівельнівського навчально-виховного 

комплексу: загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, дошкільного навчального 

закладу «Зернятко», вихованця гуртка «Юні знавці природи» 

Комунального закладу «Районний будинок творчості школярів» 

Глухівської районної ради Сумської області, з роботою: «Відновлення 

популяризації білки рудої на території північно-східної частини 

Глухіщини». 

13. Степаненка Івана, учня 5 класу Стовп’язького навчально-виховного 

об’єднання «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад 

дошкільної освіти» Дівичківської ОТГ Київської області, з роботою: 

«Дослідження проживання бджіл у дуплі дерева». 

14. Члек Олександру, ученицю 5 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

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

Ковальчука, вихованку гуртка «Юні зоологи» Комунального закладу 

позашкільної освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр» 

Житомирської обласної ради, з роботою: «Вплив температурного режиму 

в тераріумі на особливості розмноження равликів Achatina fulica». 

  

Секція: «Охорона здоров’я» 

1. Бондаренко Артема, учня 5 Б класу Драбівського навчально-виховного 

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

Драбівської районної ради Черкаської області, з роботою: «Золотисті 

картопляні чипси: якість та користь!». 

2. Войцеховича Володимира, Дорошенка Назара, вихованців гуртка 

«Природа творчість і фантазія» Миколаївського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді, на базі Будинку дитячої та 

юнацької творчості Баштанської міської ради Миколаївської області, з 

роботою: «Ліки під ногами. Портулак». 

3. Григор’єва Лева, вихованця гуртка «Природа рідного краю» 

Комунального закладу Сумської міської ради – Сумський міський центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, з роботою: «Вміст 

нітратів в овочах». 

4. Єфремова Богдана, учня 3-Б класу Ізюмської гімназії № 3 Ізюмської 

міської ради Харківської області, з роботою: «Фаст – фуд – це смачно!... 

Чи корисно?». 
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5. Єхало Назара, учня 4-В класу Ізюмської гімназії № 3 Ізюмської міської 

ради Харківської області, з роботою: «Дослідження впливу зубної пасти 

на стан зубів». 

6. Каплієнко Камілу, Степахіну Анастасію, учениць 8 класу, вихованок 

гуртка «Юні квітникарі» Близнюківського Будинку дитячої та юнацької 

творчості Харківської області, з роботою: «Збережи здоров’я: користь чи 

шкода від вживання чіпсів та сухариків?». 

7. Кириленка Аліма, вихованця гуртка «Таємниці природи» Чечельницької 

районної станції юних натуралістів Вінницької області, з роботою: 

«Лікарські рослини нашої місцевості». 

8. Мальцева Олександра, учня 5 класу Шарівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Богодухівської районної ради Харківської області, з 

роботою: «Дослідження впливу домашніх котів на самопочуття та 

емоційний стан людини». 

9. Панасюк Анастасію, ученицю 5 класу Зносицької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Немовицької сільської ради Рівненської області, з 

роботою: «Природні антибіотики». 

10. Смаровоз Олександра, учня 4-Б класу Криворізької спеціалізованої школи 

І-ІІІ ступенів № 70 Криворізької міської ради Дніпропетровської області, з 

роботою: «Антибактеріальна здатність різних видів мила». 

11. Тацюк Катерину, ученицю 5-А класу загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 1 комунальної власності громади м. Жмеринки Вінницької 

області, з роботою: «Цукерки без цукру: смачно і корисно». 

12. Теренюк Софію, ученицю 4 класу Петрівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Петрівської райдержадміністрації Кіровоградської області, з 

роботою: «Мікроби. Побачити та знешкодити». 

13. 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, з 

роботою: «Розвиток мислення дітей молодшого шкільного віку». 

14. Філончук Іванну, ученицю 4-А класу Орлівської загальноосвітньої школи 

І ступеня Сарненської районної ради Рівненської області, з роботою: 

«Шоколад – улюблені ласощі». 

15. Хомин Соломію, ученицю 5 класу закладу загальної середньої освіти 

Гранки – Кутівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Миколаївського 

району Львівської області, з роботою: «Лузати насіння смертельно 

небезпечно?». 

16. Шевченко Вікторію, ученицю 6 класу Плетеноташлицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, вихованку гуртка «Лікарські 

рослини» Комунального закладу «Кіровоградський обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Маловисківської 
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районної ради Кіровоградської області, з роботою: «Натуральні 

ароматизатори повітря». 

  

ІV. Надати подяки Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Міністерства освіти і науки України керівникам робіт за 

сприяння та забезпечення успішного науково-педагогічного супроводу 

учнівських розробок у XV Всеукраїнському конкурсі дослідно-

експериментальних робіт з природознавства «Юний дослідник» 2020: 

 

1. Александровій Ірині Григорівні, вчителю біології, керівнику еколого-

натуралістичного гуртка «Друзі природи» Василівської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Снігурівської районної ради Миколаївської області. 

2. Андрійчук О.С., вчителю Трибухівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Тернопільської області. 

3. Артеменко Катерині Сергіївні, вчителю біології Енергодарської 

загальноосвітньої школи № 2 Запорізької області. 

4. Атамас Наталії Вікторівні, вчителю-логопеду Кіровоградського 

дошкільного навчального закладу № 5 «Ружечка» м. Долинська 

Кіровоградської області. 

5. Бадрак Олександру Вікторовичу, керівнику гуртка Комунальної 

організації (установа, заклад) Шостинської міської станції юних 

натуралістів Шостинської міської ради Сумської області. 

6. Бакулевській Валентині Олександрівні, керівнику гуртка «Таємниці 

природи» Чечельницької районної станції юних натуралістів Вінницької 

області. 

7. Балюк Катерині Василівні, вчителю біології закладу загальної середньої 

освіти Гранки – Кутівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Миколаївського району Львівської області. 

8. Баштан Валентині Михайлівні, вчителю початкових класів Драбівського 

навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. 

С.В. Васильченка» Драбівської районної ради Черкаської області. 

9. Бирин М.Ю., вчителю Комунального закладу Березівської сільської ради 

«Березівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів , дошкільний навчальний заклад «Веселка» Сумської області. 

10. Білан Наталі Сергіївні, вчителю Олексіївського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Смирновської сільської ради Більмацького району 

Запорізької області. 

11. Божко Ользі Ярославівні, керівнику гуртка «Юні овочівники» 

Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді. 

12. Бойко Ірині Григорівні, вчителю географії та біології Двірківщинського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
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дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)» Яготинської районної ради 

Київської області. 

13. Бойко Наталії Василівні, керівнику гуртка «Екопростір» Комунального 

закладу «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» Київської област. 

14. Бондар О.В., керівнику гуртка «Дитина і тварина» Комунального закладу 

Сумської міської ради – Сумський міський центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді. 

15. Бордюг Наталії Сергіївні, директору Комунального закладу позашкільної 

освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр» Житомирської 

обласної ради, доктору педагогічних наук, доценту. 

16. Боровенській Раїсі Антонівні, вчителю біології вищої категорії 

Криворізького навчально-виховного комплексу № 35 «Імпульс» 

Дніпропетровської області. 

17. Боротюк Валентині Олегівні, вчителю початкових класів Сарненської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Сарненської районної ради 

Рівненської області. 

18. Боярчуку Максиму Олеговичу, вчителю фізики Драбівського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. С.В. 

Васильченка» Драбівської районної ради Черкаської області. 

19. Бундзяку Петру Васильовичу, вчителю біології Городенківської гімназії 

імені Антона Крушельницького, керівнику гуртка зоології , ботаніки 

Івано-Франківського обласного відділення Малої академії наук України. 

20. Бур’ян Олені Миколаївні, керівнику гуртка «Природа рідного краю» 

Комунального закладу Сумської міської ради – Сумський міський центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. 

21. Бурко Світлані Миколаївні, керівнику гуртка «Юні агрохіміки» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Станція юних 

натуралістів Покровського району» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області. 

22. Вакуулко Юлії Миколаївні, вчителю хімії Немовицької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Сарненського району Рівненської області. 

23. Василенко Ларисі Михайлівні, вчителю гімназії № 1 Херсонської міської 

ради Херсонської області. 

24. Ваховській Ніні Олександрівні, методисту – керівнику гуртка Центру 

позашкільної освіти ім. О. Разумкова Житомирської області. 

25. Веризі Галині Іванівні, керівнику музею Гуштинської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів с. Гуштин Тернопільської області. 

26. Винниченко Аллі Михайлівні, вчителю Вересоцького закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Куликівської селищної ради Чернігівської 

області. 

27. Вів’юрко Зої Вікторівні, керівнику гуртків Лановецького міського 

комунального будинку дитячої та юнацької творчості Тернопільської 

області. 

28. Вітковській Світлані Ростиславівні, вчителю початкових класів 

Шепетівського навчально-виховного комплексу № 1 у складі: 
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«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей ім. Героя України М. 

Дзявульського» Хмельницької області. 

29. Воробйовій Наталії Володимирівні, вчителю біології Будівельнівського 

навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, 

керівнику гуртка «Юні знавці природи» Комунального закладу «Районний 

будинок творчості школярів» Глухівської районної ради Сумської області. 

30. Габелюк Аллі Ярославівні, керівнику гуртка «Юні природознавці» 

Миколаївського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді на базі Павлівського навчально-виховного комплексу Снігурівської 

районної ради Миколаївської області. 

31. Гавришевій Наталії Вікторівні, вчителю початкових класів Комунального 

закладу «Вільхівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Станично-

Луганського району Луганської області». 

32. Гарус Світлані Олександрівні, вчителю Ріпкинської гімназії імені Софії 

Русової Чернігівської області. 

33. Герезі Ірині Григорівні, керівнику гуртка «Юні екологи» Первомайської 

міської станції юних натуралістів Миколаївської області. 

34. Глинянській Анастасії Едуардівні, вчителю біології Запорізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Запорізької міської ради 

Запорізької області. 

35. Глуховецькій Вікторії Вікторівні, керівнику гуртка «Юні охоронці 

природи» Покотилівської станції юних натуралістів Харківської районної 

ради Харківської області. 

36. Грабовській Тетяні Олександрівні, керівнику гуртка «Вартові довкілля» 

Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та 

юнацтва Київщини» Київської області. 

37. Губенко Ользі Олександрівні, вчителю початкових класів комунального 

закладу «Луцький навчально-виховний комплекс № 9 Луцької міської 

ради» Волинської області. 

38. Гудзь Вікторії Миколаївні, вчителю біології Одеської загальноосвітньої 

школи № 62 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області. 

39. Давиденко Н.М., вчителю Комунального закладу Березівської сільської 

ради «Березівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів , дошкільний навчальний заклад «Веселка» Сумської 

області. 

40. Даценко Тетяні Юріївні, керівнику гуртка «Лікарські рослини» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості «Сонях» Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області. 

41. Девко Галині Миколаївні, вчителю початкових класів Стовп’язького 

навчально-виховного об’єднання «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів – заклад дошкільної освіти» Дівичківської ОТГ Київської 

області. 
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42. Делідон Людмилі Василівні, вчителю природознавства Бутівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Зарічненської районної ради 

Рівненської області. 

43. Деречі Людмилі Василівні, вчителю географії та природознавства 

Переяславської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Переяславської міської ради Київської області. 

44. Добриднік Олені Андріївні, вчителю початкових класів Орлівської 

загальноосвітньої школи І ступеня Сарненської районної ради Рівненської 

області. 

45. Єрмякіній Ользі Геннадіївні, вчителю початкових класів Криворізької 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 70 Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області. 

46. Жук Ірині Володимирівні, вчителю біології Чудельської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Сарненської районної ради Рівненської області. 

47. Золотарьовій Наталії Юріївні, вчителю початкових класів Ізюмської 

гімназії № 3 Ізюмської міської ради Харківської області. 

48. Зорі Ганні Сергіївні, керівнику гуртків Покотилівської станції юних 

натуралістів Харківської районної ради Харківської області. 

49. Івасюк Олесі Михайлівні, керівнику гуртка «Природа рідного краю» 

станції юних натуралістів Тульчинської міської ради Вінницької області. 

50. Калашник Ірині Вікторівні, вчителю початкових класів Ізюмської гімназії 

№ 3 Ізюмської міської ради Харківської області. 

51. Каракулі Інні Миколаївні, вчителю початкових класів Деражнянської 

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

Зубкова Хмельницької області. 

52. Карпій Станіславі Зінов’ївні, керівнику гуртка «Природа і фантазія» 

Херсонського центру дитячої та юнацької творчості Херсонської міської 

ради Херсонської області. 

53. Кас’яновій Наталії Олександрівні, керівнику гуртка «Юні охоронці 

природи» Комунального закладу «Центр позашкільної освіти» 

Мелітопольської міської ради Запорізької області. 

54. Кльокті Михайлу Олексійовичу, вчителю хімії та біології 

Малобудищанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Опішнянської 

селищної ради Полтавської області. 

55. Коваленко Тетяні Миколаївні, вчителю початкових класів Прилуцької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Чернігівської області. 

56. Коваль Анастасії Данилівні, вчителю біології Висоцької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Дубровицького району Рівненської області. 

57. Коваль Марині Вікторівні, вчителю географії Синельниківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 м. Синельникове 

Дніпропетровської області. 

58. Коваль Наталії Степанівні, вчителю природознавства опорного закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Прилісне» Волинської області. 
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59. Ковальчук Альоні Олександрівні, керівнику гуртка «Декоративне 

птахівництво» Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді Хмельницької області. 

60. Козуб Наталії Марківні, методисту Херсонського Центру дитячої та 

юнацької творчості Херсонської міської ради Херсонської області. 

61. Кондратенко Анастасії Ігорівні, завідувачці дослідницько-

експериментального відділу Комунального закладу «Центр позашкільної 

освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької області. 

62. Конончук Наталії Миколаївні, керівнику гуртка «Юний еколог» 

Вишгородського районного Центру художньої творчості дітей, юнацтва та 

молоді «Дивосвіт», вчителю біології Опорного загальноосвітнього 

навчального закладу «Жукинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

філії с. Воропаїв» Вишгородської райдержадміністрації Київської області. 

63. Косяч Тетяні Сергіївні, вчителю природознавства Криворізької гімназії № 

91 Дніпропетровської областіКосяч Тетяні Сергіївні, вчителю 

природознавства Криворізької гімназії № 91 Дніпропетровської області. 

64. Кот Ользі Василівні, керівнику гуртка «Зелена аптека» Закладу 

позашкільної освіти «Станція юних натуралістів міста Ковеля» 

Волинської області. 

65. Кот Тетяні Юріївні, вчителю хімії Криворізької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 21 Дніпропетровської області. 

66. Кофан Олені Олександрівні, керівнику гуртків Миколаївського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, на базі Будинку 

дитячої та юнацької творчості Баштанської міської ради Миколаївської 

області. 

67. Краснобородьку С.Є., керівнику гуртка «Юні друзі природи» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Новокаховської міської ради Херсонської 

області. 

68. Крептюк Ірині Анатоліївні, керівнику гуртка «Юні фермери» Міської 

станції юних натуралістів м. Миколаєва. 

69. Кріль Таїсії Миколаївні, вчителю початкових класів Драбівського 

навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. 

С.В. Васильченка» Драбівської районної ради Черкаської області. 

70. Ксенжук Олені Іванівні, керівнику гуртка зоологів творчого об’єднання 

юннатів і зоологів ЦПР м. Краматорськ Донецької області. 

71. Кужді Наталії Олексіївні, керівнику гуртка «Юні аматори зеленої 

архітектури» Комунального позашкільного навчального закладу «Станція 

юних натуралістів» Дніпровської міської ради. 

72. Кузьмич Ользі Миколаївні, вчителю біології Великоозернянського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Дубровицького району Рівненської 

області. 

73. Кузьмінській В.В., Чернівецького обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді. 
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74. Кулік Іванні Петрівні, вчителю географії Гільчанського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Здолбунівської районної ради Рівненської області. 

75. Кулініч Ользі Миколаївні, вчителю біології та природознавства 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

гімназії № 1 м. Хмільника» Вінницької області. 

76. Куліш Олені Валеріївні, вчителю біології Мелітопольської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 23 Запорізької області. 

77. Кухар Світлані Василівні, вчителю Комунального закладу 

«Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 м. Хмільника Вінницької 

області». 

78. Кучерявій Юлії Миколаївні, керівнику гуртка «Юні квітникарі» 

Близнюківського Будинку дитячої та юнацької творчості Харківської 

області. 

79. Лаврик І.І., керівнику гуртка «Природа рідного краю» Комунального 

закладу «Татарбунарський районний будинок дитячої та юнацької 

творчості Татарбунарської районної ради Одеської області». 

80. Латендзе Олені Ігорівні, вчителю природознавства Комунального закладу 

«Долинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів№ 4 Долинської районної 

ради» Кіровоградської області. 

81. Левдік Раїсі Василівні, керівнику гуртка «Воскресни, писанко!» 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості Шостинської районної 

ради Сумської області. 

82. Лисенко Валентині Василівні, керівнику гуртка «Природа навколо нас» 

«Охтирського міського центру позашкільної освіти – Мала академія наук 

учнівської молоді» Сумської області. 

83. Лісковій Людмилі Анатоліївні, вчителю початкових класів Шепетівського 

навчально-виховного комплексу №3 у складі «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів ім. Н. Рибака та ліцей з посиленою військово-фізичною 

підготовкою» Хмельницької області. 

84. Лукіянчук Людмилі Василівні, керівнику гуртка «Юні садівники» 

Первомайської міської станції юних натуралістів Миколаївської області. 

85. Луньовій Надії Вікторівні, керівнику гуртків Будинку дитячої та юнацької 

творчості Заводського району м. Миколаєва. 

86. Маловічку Віктору Олексійовичу, вчителю біології Філії 

Великобілозерського навчально-виховного комплексу № 1 (школа – 

дитячий садок) Великобілозерської сільської ради Великобілозерського 

району Запорізької області Великобілозерської загальноосвітньої школи І-

ІІ ступенів № 3. 

87. Мацковій Ларисі Петрівні, вчителю зарубіжної літератури Сарненської 

гімназії Сарненської районної ради Рівненської області. 

88. Машкіній Світлані Станіславівні, керівнику гуртка «Природа рідного 

краю» Комунального закладу Сумської міської ради – Сумський міський 

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. 
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89. Михейкіній Ользі Василівні, керівнику гуртків еколого-натуралістичного 

напряму Будинку дитячої та юнацької творчості Баштанської міської ради 

Миколаївської області. 

90. Місько Наталії Василівні, вчителю хімії Зорянського навчально-виховного 

комплексу «школа-гімназія» Рівненського району Рівненської області. 

91. Момотюк Марії Тарасівні, керівнику гуртків Комунального закладу 

«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради Рівненської 

області. 

92. Мордзинській Наталії Георгіївні, вчителю біології Запорізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Запорізької міської ради 

Запорізької області. 

93. Морозюк Оксані Євгенівні, вчителю біології Сарненської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Сарненської районної ради 

Рівненської області. 

94. Мроць Ользі Петрівні, вчителю біології закладу загальної середньої 

освіти «Сокальський ліцей № 1 імені Олега Романіва» Львівської області. 

95. Ніколайчук Аллі Дмитрівні, вчителю початкових класів Шепетівського 

навчально-виховного комплексу №3 у складі «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів ім. Н. Рибака та ліцей з посиленою військово-фізичною 

підготовкою» Хмельницької області. 

96. Ніколенко Світлані Вікторівні, керівнику гуртка «Юні лісівники» 

Комунального закладу Сумської міської ради Сумський міський центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. 

97. Осадчій Катерині Григорівні, керівнику гуртка «Історичне краєзнавство» 

Будинку дитячої та юнацької творчості Заводського району Миколаївської 

області. 

98. Осадчій Оксані Миколаївні, вчителю біології Драбівського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. С.В. 

Васильченка» Драбівської районної ради Черкаської області. 

99. Осьмирко Оксані Володимирівні, вчителю української мови та літератури 

Ладижинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Вінницької 

області. 

100. П’янтковській Надії Миколаївні, заступнику директора з виховної 

роботи Опорного закладу «Підкамінська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів» Бродівської районної ради, керівнику гуртка «Природа і 

фантазія» Комунального закладу «Львівський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді». 

101. Павлюк Світлані Юріївні, заступнику директора Вінницької 

обласної станції юних натуралістів. 

102. Павлюку Івану Остаповичу, вчителю біології і природознавства 

Людвищенського навчально-виховного комплексу «загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Шумського району Тернопільської області. 
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103. Палагуті Вірі Володимирівні, вчителю біології та хімії 

Комунального закладу «Близнюківський ліцей Близнюківської районної 

ради Харківської області». 

104. Пасічник Анні Валеріївні, керівнику гуртка «Любителі 

декоративних і свійських тварин» Комунального закладу «Дитячий 

екологічний центр» Кам’янської міської ради Дніпропетровської області. 

105. Пахомовій Інні Андріївні, керівнику гуртка «Яскраві барви 

здоров’я» Комунального закладу Київської обласної ради «Центр 

творчості дітей та юнацтва Київщини» Київської області. 

106. Пелих Оксані Вікторівні, вчителю біології загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 6 Кам’янець-Подільської міської ради Хмельницької 

області. 

107. Перелі Наталії Семенівні, вчителю Калчевської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Одеської області. 

108. Петлюк Марії Ярославівні, вчителю початкових класів Дюксинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Н.А. Хасевича 

Даражненської сільської ради Костопільського району Рівненської 

області. 

109. Петренко Юлії Олексіївні, вчителю біології та основ здоров’я 

Переяславської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Переяславської міської ради Київської області. 

110. Петрів Ірині Богданівні, вчителю Смиковецької загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Тернопільської районної ради Тернопільської області. 

111. Пимоненко Ніні Іванівні, керівнику гуртка «Природа і творчість» 

Комунального закладу Сумської міської ради – Сумський міський центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. 

112. Плис Олені Валеріївні, вчителю початкових класів, керівнику 

екологічного гуртка «Екоколобок» Петрівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Петрівської райдержадміністрації Кіровоградської області. 

113. Портновій Олександрі Ігорівні, вчителю української мови та 

літератури Малокаховського закладу загальної середньої освіти 

Каховського району Херсонської області. 

114. Прит Тетяні Петрівні, вчителю математики Томашгородської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 3 Рокитнівської районної ради 

Рівненської області. 

115. Прунь Людмилі Йосипівні, вчителю біології Клесівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів – ліцей Клесівської селищної ради 

Сарненського району Рівненської області. 

116. Пуляєвій Юлії Анатоліївні, вчителю біології і природознавства 

Семенівського опорного закладу загальної середньої освіти Каховської 

районної ради Херсонської області. 

117. Рисковій Варварі Георгіївні, керівнику гуртків Ресурсного центру з 

екологічної освіти та виховання Рівненського міського Палацу дітей та 

молоді. 
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118. Рязанцеву Віталію Вікторовичу, вчителю біології Комунального 

закладу «Преславська багатопрофільна загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів» Приморської міської ради Приморського району Запорізької 

області. 

119. Савчук Ларисі Олексіївні, вчителю початкових класів 

Синельниківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 м. 

Синельникова Дніпропетровської області. 

120. Сакир Тетяні Володимирівні, вчителю біології Чернігівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7. 

121. Самборин Вікторії Леонідівні, вчителю української мови та 

літератури Білоцерківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Новобасанської сільської ради Чернігівської області. 

122. Сасюку Сергію Григоровичу, керівнику гуртка «Юні туристи-

краєзнавці» Будинку дитячої та юнацької творчості Заводського району 

Миколаївської області. 

123. Свєтоградова-Беленко К.В., керівнику гуртків Будинку дитячої та 

юнацької творчості Новокаховської міської ради Херсонської області. 

124. Свириденко Любові Олександрівні, вчителю Херсонської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 52 з поглибленим вивченням 

української мови Херсонської міської ради Херсонської області. 

125. Семенович Майї Іванівні, вчителю початкових класів Сарненського 

ліцею № 2 Сарненської районної ради Рівненської області. 

126. Семенюк Ользі Ігорівні, класному керівнику закладу загальної 

середньої освіти «Сокальський ліцей № 1 імені Олега Романіва» 

Львівської області. 

127. Сидоренко Людмилі Олексіївні, керівнику гуртка «Художня 

творчість» Комунального закладу Сумської міської ради – Сумський 

міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. 

128. Сідорчук Тетяні Сергіївні, вчителю початкових класів 

Шепетівського навчально-виховного комплексу №3 у складі 

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

військово-фізичною підготовкою» Хмельницької області. 

129. Сікалюк Ганні Володимирівні, вчителю біології та природознавства 

Пиковецького загальноосвітнього навчально-виховного комплексу І-ІІІ 

ступенів «школа – дитячий садок» Вінницької області. 

130. Скворцовій О.В., вчителю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 

1 комунальної власності громади м. Жмеринки Вінницької області. 

131. Слащовій Марії Василівні, керівнику гуртка «Світ навколо нас» 

Миколаївського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді, на базі Зеленоярського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Миколаївської районної ради. 

132. Снітко Галині Григорівні, вчителю географії Великожолудського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Володимирецької районної ради 

Рівненської області. 
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133. Степанченко Олені Дмитрівні, вчителю біології, спеціалісту І 

категорії Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 44 

Херсонської міської радиХерсонської області. 

134. Сторожук Любові Юхимівні, вчителю хімії та природознавства 

Бодаківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вишнівецької ОТГ 

Збаразького району Тернопільської області. 

135. Суворовій Катерині Михайлівні, вчителю біології Криворізької 

Центрально-Міської гімназії Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області. 

136. Тарасенко Людмилі Володимирівні, керівнику гуртка Філії 

«Шафран» Комунального закладу освіти «Обласний еколого-

натуралістичний центр дітей учнівської молоді» м. Дніпро. 

137. Таргонській Тетяні Адамівні, вчителю географії Бичальської філії 

Опорного закладу «Деражненський ліцей» Деражненської сільської ради 

Костопільського району Рівненської області. 

138. Теницькій Юлії Сергіївні, вчителю української мови та літератури 

Ізюмської гімназії № 3 Ізюмської міської ради Харківської області. 

139. Терещенко Ніні Михайлівні, вчителю біології 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. 

140. Тєлухіній Марії Сергіївні, вчителю біології Криворізької гімназії № 

91 Дніпропетровської області. 

141. Тітечко Світлані Євстафіївні, вчителю географії Сарненської 

гімназії Сарненської районної ради Рівненської області. 

142. Ткачуку Василю Вікторовичу, вчителю Білоцерківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Білоцерківської міської ради 

Київської області. 

143. Токарчук Ользі Миколаївні, вчителю початкових класів 

Сарненського навчально-виховного комплексу «Школа-колегіум» ім. Т.Г. 

Шевченка Сарненської районної ради Рівненської області. 

144. Урсатій Н.М., керівнику гуртка «Юні друзі природи» Комунального 

закладу «Березівський міський центр дитячої та юнацької творчості» 

Одеської області. 

145. Федонюк Людмилі Миколаївні, вчителю природознавства 

комунального навчального закладу «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№ 1 ім. Т.Г. Шевченка Козятинської міської ради Вінницької області». 

146. Фоміній Олені Леонідівні, керівнику гуртка – методисту Києво-

Святошинського районного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді Київської області. 

147. Хлус Ларисі Миколаївні, методисту Чернівецького обласного 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, кандидат 

біологічних наук, доцент. 
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148. Хопряніновій Ніні Вікторівні, вчителю природознавства, основ 

здоров’я Шарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Богодухівської районної ради Харківської області. 

149. Хорошун В.В., керівнику гуртка «Географ-науковець» «Охтирського 

міського центру позашкільної освіти – Мала академія наук учнівської 

молоді» Сумської області. 

150. Царук Наталії Миколаївні, вчителю біології Клесівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Клесівської селищної ради 

Сарненського району Рівненської області. 

151. Цимбал Тамілі Володимирівні, керівнику гуртка Комунального 

позашкільного навчального закладу «Станція юних натуралістів 

Покровського району» Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області. 

152. Цицюрі Світлані Михайлівні, вчителю початкових класів 

Сарненського навчально-виховного комплексу «Школа - колегіум» ім. Т.Г. 

Шевченка Сарненської районної ради Рівненської області. 

153. Чайці Наталії Василівні, керівнику гуртка «Юні охоронці природи» 

Пальчиківського навчально-виховного комплексу Полтавської області. 

154. Червінській Тетяні Михайлівні, вчителю біології і хімії Оліївської 

гімназії Оліївської ОТГ Житомирської області. 

155. Члек Олені Олександрівні, керівнику гуртка «Юні зоологи» 

Комунального закладу позашкільної освіти «Обласний еколого-

натуралістичний центр» Житомирської обласної ради. 

156. Чубукіній Надії Іванівні, вчителю початкових класів Ізюмської 

гімназії № 3 Ізюмської міської ради Харківської області. 

157. Шабановій Лілії Сергіївні, вчителю географії та природознавства 

Плетеноташлицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, керівнику 

гуртка «Лікарські рослини» Комунального закладу «Кіровоградський 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 

Маловисківської районної ради Кіровоградської області. 

158. Шевні Лідії Василівні, вчителю хімії Зносицької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Немовицької сільської ради Сарненського району 

Рівненської області. 

159. Шевченко К.Г., керівнику гуртка «Лідер-клуб» Васильківського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості Київської області. 

160. Шевчук Світлані Іванівні, керівнику гуртка – методисту 

Комунального закладу позашкільної освіти «Обласний еколого-

натуралістичний центр» Житомирської обласної ради. 

161. Шеремет Світлані Анатоліївні, вчителю географії, біології, 

природознавства Перемозького навчально-виховного комплексу: 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, керівнику гуртка «Юні друзі 

природи» Комунального закладу «Районний будинок творчості школярів» 

Глухівської районної ради Сумської області. 

162. Шквирі Людмилі Василівні, вчителю української мови та літератури 

Драбівського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-
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ІІІ ступенів ім. С.В. Васильченка» Драбівської районної ради Черкаської 

області. 

163. Яковенко Ользі Іванівні, завідувачці еколого-натуралістичного 

центру комунального закладу «Міський Центр дитячої творчості» м. 

Білгорода – Дністровського Одеської області. 

164. Янушко Тамарі Андріївні, вчителю початкових класів Сарненського 

навчально-виховного комплексу «Школа - колегіум» ім. Т.Г. Шевченка 

Сарненської районної ради Рівненської області. 

165. Яременко Ользі Борисівні, вчителю початкових класів Криворізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 41 Дніпропетровської області. 

166. Ясногор Марині Олександрівні, вчителю початкових класів 

Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 27 

Дніпропетровської області. 

 

V. Адміністрація та педагогічний колектив Національного еколого-

натуралістичного центру Міністерства освіти і науки України висловлює 

щиру подяку керівникам департаментів освіти і науки обласних, районних 

і міських державних адміністрацій, керівникам та педагогічним 

працівникам закладів позашкільної та загальної середньої освіти за 

підготовку учнівської молоді, організацію та проведення 

XV Всеукраїнського конкурсу дослідно-експериментальних робіт з 

природознавства «Юний дослідник» 2020. 

 

 

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук, 

професор       В. В. Вербицький 

 


