
Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«7» жовтня 2016 р. № 67

Про підсумки 
Всеукраїнського форуму
учнівських трудових об’єднань

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016 №
3/3-9-587-16  «Про  проведення  Всеукраїнського  форуму  учнівських  трудових
об’єднань» та наказу Міністерства освіти і науки України від 25.12.2015 № 1360
«Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових
заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2016 рік (за основними напрямами
позашкільної освіти) 3-7 жовтня на базі Українського дитячого центру «Молода
гвардія» відбувся Всеукраїнський форум учнівських трудових об’єднань (далі –
Форум). 

В  заході  взяли  участь  учнівські  колективи  з  24  областей  України.  У
рамках Форуму відбувалися освітні заходи: аграрна виставка «Щедрість рідної
землі,  конкурс-захист  науково-дослідницьких  робіт,  пізнавальна  гра-квест
«Аграрний  марафон»,  екскурсії-практикуми  до  лабораторії  компанії
«Сингента»,  агрофірми  «Евріка»,  та  до  Одеського  державного  аграрного
університету.

На підставі протоколів засідань журі Форуму

НАКАЗУЮ:
1. Нагородити  дипломом  Національного  еколого-натуралістичного  центру

учнівської  молоді  переможців  квесту  «Аграрний  марафон»  у  рамках
Всеукраїнського форуму учнівських трудових об’єднань:

І ступеня:
- Команду «Бро» у складі:

Стадницька Ангеліна (Волинська область), 
Радчук Ольга (Волинська область),
Антонюк Софія (Рівненська область),
Гузовата Єлизавета (Рівненська область),
Касянчук Софія (Рівненська область),
Афонікова Катерина (Рівненська область),
Пурій Дана (Рівненська область),
Тригубець Дарина (Рівненська область),
Габор Мар’яна (Рівненська область);

ІІ ступеня:
- Команду «Екологи» у складі:

Невмержицький Вячеслав (Житомирська область), 
Брадарський Дмитро (Одеська область), 



Брадарський Сергій (Одеська область),
Кара Олександр (Одеська область),
Дериволков Роман (Одеська область), 
Гурмач Анастасія (Вінницька область),
Бондарева Ганна (Вінницька область),
Демчук Ольга (Вінницька область);

ІІІ ступеня:
- Команду «Агронавти» у складі:

Нехаєнко Ярослав (Київська область),
Бондаренко Аліна (Київська область),
Глабай Мирослава (Київська область),
Тихоненко Яна (Київська область),
Шевченко Максим (Харківська область),
Бугера Анастасія (Харківська область),
Кучеренко Володимир (Полтавська область),
Горелко Олександр (Житомирська область).

2.  Нагородити  дипломом  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді учасників науково-практичної конференції у рамках
Всеукраїнського форуму учнівських трудових об’єднань:

І ступеня:
- Качмарик Діані (Волинська область) ;

ІІ ступеня:
• Антонюк Софії (Рівненська область), 
• Кібіш Валерії (Херсонська область),
• Пурій Дані (Рівненська область);

ІІІ ступеня:
• Плодієнко Валерії (Чернігівська область),
• Середі Яні (Тернопільська область),
• Крикницькому Віталію (Запорізька область),
• Брадарському Дмитрові (Одеська область).

3.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  учасників  Всеукраїнського  форуму  учнівських
трудових об’єднань за участь у науково-практичних заходах.

4.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  за  допомогу  у  проведенні  Всеукраїнського
форуму учнівських трудових об’єднань:
-  колектив  Овідіопольського  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості

(директор Іванченко Тетяна Антонівна)
- хореографічний колектив «Барви» Овідіопольського Будинку дитячої та

юнацької творчості (керівник Зайнутдінова Галина Генадіївна); 
-  Крешталь  Валентину,  ученицю  Надлиманської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів

Овідіопольського району (керівник Максимук Володимир Володимирович);
- Хореографічний колектив студії «Персик» у складі Кобілецької Анни,

Суханової Сабіни, Гусак Марії (керівник Акімі Анжела). 



5. Оголосити  подяку  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  за  підготовку та  проведення Всеукраїнського форуму
учнівських трудових об’єднань:

• Лебединському  Едуарду  Броніславовичу,  генеральному  директору
Українського дитячого центру «Молода гвардія»; 

• Агеєвій  Олександрі Валентинівні, доценту кафедри захисту, генетики та
селекції рослин Одеського державного аграрного університету, кандидату
сільськогосподарських наук;

• Безденю  Василю  Максимовичу,  заступнику  генерального  директора  з
виховної роботи Українського дитячого центру «Молода гвардія»;

• Колективу  Українського  дитячого  центру  «Молода  гвардія»  (директор
Лебединський Едуард Броніславович);

за  організацію  та  високий  рівень  проведення  екскурсії-практикуму  для
учасників Всеукраїнського форуму учнівських трудових об’єднань

• Коваленко Олені Анатоліївні, проректору з науково-педагогічної, виховної
та  навчально-методичної  роботи  Одеського  державного  аграрного
університету;

• Пушкар Тетяні Дмитрівні, декану факультету ветеринарної медицини та
біотехнологій Одеського державного аграрного університету;

• Іщенко  Ірині  Олександрівні,  декану  агробіотехнологічного  факультету
Одеського державного аграрного університету;

• Єршовій Тетяні Віналіївні, начальнику інформаційно-видатничого відділу
Одеського державного аграрного університету;

• Сусол  Руслану  Леонідовичу, професору, завідуючому  кафедрою
технології  виробництва  і  переробки  продуктів  тваринництва Одеського
державного аграрного університету;

• Лопотан  Людмилі  Василівні,  доценту  кафедри  економічної  теорії  і
економіки підприємства Одеського державного аграрного університету;

• Щетініковій  Людмилі  Анатоліївні, асистенту  кафедри  землеустрою  та
кадастру Одеського державного аграрного університету;

• Колективу компанії «Syngenta»; 
• Колективу агрофірми «Еврика» (директор Білий Михайло Іванович).
5. Адміністрація Національного еколого-натуралістичного центру учнівської

молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  висловлює  подяку
начальникам  департаментів  (управлінь)  освіти  і  науки  обласних
державних  адміністрацій,  керівництву  позашкільних  і  загальноосвітніх
навчальних  закладів  за  здійснення  організаційних  заходів  щодо
забезпечення  участі  делегацій  у  Всеукраїнському  форумі  учнівських
трудових об’єднань.

Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор                                                                           В. В. Вербицький


