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«15» лютого 2016 р. № 18-О

Про підведення підсумків заочного 
етапу Всеукраїнського турніру 
юних натуралістів 2016

З  метою  пошуку  та  підтримки  талановитої  молоді,  розвитку  творчих  здібностей
школярів,  що  виявляють  стійкий  інтерес  до  занять  наукою  Національним  еколого-
натуралістичним центром учнівської молоді протягом 2015-2016 рр. був проведений заочний
етап  Всеукраїнського  турніру  юних  натуралістів  2016.  Всеукраїнський  турнір  юних
натуралістів  проводиться  вже втретє.  Цього року  до  участі  в  Турнірі  зареєструвалося  30
команд  з  10 областей  України  (Дніпропетровська,  Житомирська,  Івано-Франківська,
Львівська,  Одеська,  Рівненська,  Сумська,  Харківська,  Хмельницька,  Чернігівська)  та  м.
Києва.  Згідно  з  рішенням  експертного  журі  конкурсу  до  участі  в  очному  етапі,  який
відбудеться  22-24  березня  2016 р.  в  Національному  еколого-натуралістичному  центрі
учнівської молоді, запрошуються  9 команд, які набрали найбільшу середню кількість балів
після оцінки робіт усіма членами журі.

Відповідно до рішення журі Турніру

НАКАЗУЮ

І. Надати право участі в очному етапі Всеукраїнського турніру юних натуралістів
2016,  що  відбудеться  22-24  березня  2016  року  в  Національному  еколого-
натуралістичному центрі учнівської молоді, наступним командам (звертаємо увагу: до
складу команди входять 8 осіб: 2 керівника і 6 учасників - учні віком від 12 до 16 років):

1.  Команді  «Юність»  НВК  "Овруцька  гімназія  ім.  А.  Малишка  -  ЗОШ  І  ступеня"
Овруцького району Житомирської області. Керівники команди: Борисенок Олена Григорівна
та Закусило Алла Анатоліївна.

2.  Команді  «G7»  НВК  "Одеський  навчально-виховний  комплекс  "Гімназія  №7  -
спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови" та комунального
позашкільного  навчального  закладу  "Одеський  еколого-натуралістичний  центр  "Афаліна".
Керівники команди: Шпак Людмила Василівна та Катющєва Юлія В’ячеславівна.

3.  Команді  «КЕП»  (Кмітливий  екологічний  патруль)  Покотилівської  станції  юних
натуралістів Харківської районної ради Харківської області. Керівники команди: Зоря Ганна
Сергіївна та Шевченко Валерія Андріївна

4.  Команді  «НІКА»  Сопошинської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  та
Великогрибовицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Жовківського району Львівської
області.  Керівники  команди:  Лещик  Ярина  Володимирівна  та  Попович  Мирослава
Володимирівна.



5. Команді «Фенікс» Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 Сумської
області. Керівники команди: Бойко Ірина Миколаївна та Заіка Олег Славович.

6.  Команді  «Carpe diem»  Одеського  еколого-натуралістичного  центру  "Афаліна"  та
Одеської спеціалізованої школи №40. Керівник команди: Шпак Людмила Василівна.

7.  Команді  «Квантові  механіки» спеціалізованої  школи №210 м.  Києва з  поглибленим
вивченням російської мови з першого класу. Керівники команди: Яременчук Юлія Петрівна
та Бойко Оксана.

8. Команді «Екологічний патруль Розточчя» Івано-Франківської ЗОШ І-ІІІ ст. імені Івана
Франка  смт  Івано-Франкове  Яворівської  районної  ради  Львівської  області.  Керівники
команди: Тиховська Дарія Іллівна та Завідія Наталія Ярославівна.

9.  Команді  «Оберіг»  Новоіванівської  СЗШ  І  -ІІІ  ступенів  Юр’ївської  районної  ради
Дніпропетровської області. Керівники команди: Саніна Ольга Юріївна та Санін Олександр
Миколайович.

ІІ.  Відповідно  до  Положення  про  Всеукраїнський  турнір  юних  натуралістів кожна
команда має підготувати коротке представлення команди в артистичній формі (7-10 хвилин)
та  бути  готовою  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. 
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