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Про підведення підсумків заочного 
етапу Всеукраїнського 
турніру юних натуралістів

З  метою  пошуку  та  підтримки  талановитої  молоді,  розвитку  творчих  здібностей
школярів,  що  виявляють  стійкий  інтерес  до  занять  наукою  Національним  еколого-
натуралістичним  центром  учнівської  молоді  з  1  листопада  по  31  грудня  2014  р.  був
проведений заочний етап другого Всеукраїнського турніру юних натуралістів.

Цього року до участі в Турнірі зареєструвалося 24 команди з 11 областей  України.  За
оцінками журі Турніру відібрано сім команд з найкращими результатами.

Відповідно до рішення оргкомітету Турніру

НАКАЗУЮ

І.  Надати  право  участі  в  очному  етапі другого  Всеукраїнського  турніру  юних
натуралістів,  що  відбудеться  18  -  20  березня  2015  року в  Національному  еколого-
натуралістичному центрі, переможцям заочного етапу Турніру (звертаємо увагу: до складу
команди входять 8 осіб: 2 керівника і 6 учасників - учні віком від 12 до 16 років):

1.  Команді  «Ендеміки»  Дубровицького навчально-виховного комплексу "Ліцей-школа"
Дубровицької  районної  ради  Рівненської  області.  Керівники  команди:  Жакун  Любов
Михайлівна та Батан Ігор Михайлович.

2.  Команді  «Ліцейне  сузір’я»  Чернігівського  обласного  педагогічного  ліцею  для
обдарованої  сільської  молоді  обласної  ради.  Керівник  команди:  Потоцька  Світлана
Олександрівна.

3.  Команді  «Екологи»  Томагородської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  №3
Рокитнівського району Рівненської області. Керівник команди: Щерба Олена Андріївна.

4.  Команді  «Перлина»  Одеської  спеціалізованої  школи  №  40  І-ІІІ  ступенів  Одеської
міської  ради  Одеської  області.  Керівники  команди:  Яковлев  Юрій  Яковлевич  та  Шпак
Людмила Василівна.

5.  Команді  «ОЛіМП»  Красноармійського  навчально-виховного  комплексу  Донецької
області. Керівники команди: Мігутіна Олена Олександрівна та Гайдоба Ольга Григорівна.

6.  Команді «viva UA» Дунаєвецької  районної станції  юних натуралістів Хмельницької
області. Керівники команди: Буняк Микола Михайлович та Буняк Діна Віталіївна.

7. Команді «Орбіта» Роменської міської Малої академії наук учнівської молоді Сумської
області.  Керівники  команди:  Шевченко  Станіслав  В'ячеславович  та  Литвиненко  Олена
Вікторівна.



8.  Команді  «Збірна  Новопечерської  школи»  навчально-виховного  комплексу
«Новопечерська школа» м. Києва. Керівник команди: Михайло Гончаренко.

ІІ.  Відповідно  до  Положення  про  Всеукраїнський  турнір  юних  натуралістів кожна
команда має підготувати представлення (5-7 хвилин) та бути готовими захищати свої рішення
завдань очного етапу Турніру (17 завдань). Детальніше див. на веб-сторінці Всеукраїнського
турніру юних натуралістів.

ІІІ. Витрати на проживання, харчування та трансфер учнів та керівників здійснюються за
рахунок відряджуючої організації. 

Директор НЕНЦ  В.В.Вербицький

http://nenc.gov.ua/old/2097.html
http://nenc.gov.ua/old/2097.html
http://nenc.gov.ua/GLOBE/Other/Zavdannya_ochnyi2015.pdf
http://nenc.gov.ua/GLOBE/Other/TUN_Polozhennya.pdf

