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

НАКАЗ
м. Київ

«17» червня 2016 р. № 53

Про підсумки проведення збору лідерів
Всеукраїнської дитячої спілки 
«Дитячий екологічний парламент»

       Відповідно  до  наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України  «Про
затвердження  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-масових
заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2016 рік (за основними напрямами
позашкільної  освіти)  та  Плану  семінарів-практикумів  для  педагогічних
працівників позашкільних навчальних закладів на 2016 рік»  від 25.12.2015 №
1360 та з метою державної підтримки обдарованих і талановитих дітей на базі
Всеукраїнського профільного табору «Юннат» з 13 по 17 червня 2016 року в
Національному  еколого-натуралістичному  центрі  учнівської  молоді  був
проведений збір лідерів Всеукраїнської  дитячої спілки «Дитячий екологічний
парламент» .
       За підсумками збору лідерів ДЕП

НАКАЗУЮ:

І. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  команди  за  плідну  та  змістовну  роботу  юних
парламентарів:

1. Команду  Вінницької області.
2. Команду Волинської області.
3. Команду Дніпропетровської області.
4. Команду Донецької області.
5. Команду Житомирської області.
6. Команду Закарпатської області.
7. Команду Запорізької області.
8. Команду Івано-Франківської області.
9. Команду Київської області.
10.Команду Кіровоградської області.
11.Команду Львівської області.
12.Команду Миколаївської області.
13.Команду Одеської області.
14.Команду Полтавської області.
15.Команду Рівненської області.
16.Команду Сумської області.
17.Команду Харківської області.
18.Команду Херсонської області.



19.Команду Хмельницької області.
20.Команду Черкаської області.
21.Команду Чернівецької області.
22.Команду Чернігівської області.

ІІ. Видати сертифікат учасникам, що успішно завершили навчання під час
проекту  шкільної  STEM-освіти  за  напрямком  «Енергоефективність  та
енергозбереження»: 

1. Владімірову  Руслану,  учню  11  класу  Кременчуцького  ліцею
інформаційних  технологій  № 30  Кременчуцького  району  Полтавської
області;

2. Войтенку  Іллі,  учню  9  класу  загальноосвітнього  навчального  закладу
І-ІІІ ступенів «Спеціалізована школа № 2 ім. Д. Карбишева з поглибленим
вивченням  предметів  природничого  циклу»  Подільського  району
м. Києва;

3. Галтихіну  Володимиру,  студенту  ІІ  курсу  коледжу  ресторанного
господарства  Національного  університету  харчових  технологій,
вихованцю  гуртка  «Юні  екологи»  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської  молоді  Міністерства освіти і  науки
України;

4. Зубленко Оксані, учениці 9 класу загальноосвітнього навчального закладу
І-ІІІ ступенів «Спеціалізована школа № 2 ім. Д. Карбишева з поглибленим
вивченням  предметів  природничого  циклу»  Подільського  району
м. Києва;

5. Королькову  Дмитру,  учню  9  класу  загальноосвітнього  навчального
закладу  І-ІІІ  ступенів  «Спеціалізована  школа  № 2  ім. Д. Карбишева  з
поглибленим  вивченням  предметів  природничого  циклу»  Подільського
району м. Києва;

6. Криниці  Віолетті,  учениці  11  класу  школи  І-ІІІ  ступенів  № 163
ім. М. Кирпоноса  Шевченківського  району  м. Києва,  вихованці  гуртка
«Юні  екологи»  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України;

7. Круглому  Владиславу,  учню  9  класу  загальноосвітнього  навчального
закладу  І-ІІІ  ступенів  «Спеціалізована  школа  № 2  ім. Д. Карбишева  з
поглибленим  вивченням  предметів  природничого  циклу»  Подільського
району м. Києва;

8. Мугилю  Назару, учню  8  класу  Навчально-виховного  комплексу  № 3  у
складі  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  ім. Н. Рибака  та  ліцей  з
посиленою  військово-фізичною  підготовкою»  Хмельницької  області,
вихованцю  гуртка  «За  гуманне  ставлення  до  тварин»  Шепетівського
міського  центру  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Хмельницької області;

9. Мураль  Каріні,  учениці  9  класу  Ірпінської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 5, вихованці гуртка «Юні охоронці природи» Ірпінського
еколого-технічного  центру  творчості  школярів  та  молоді  Київської
області;



10.Саліженко Катерині, учениці 11 класу середньої загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 8 Оболонського району м. Києва, вихованці гуртка «Юні
екологи»  Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді Міністерства освіти і науки України;

11.Смялковській  Аріні,  учениці  9  класу  загальноосвітнього  навчального
закладу  І-ІІІ  ступенів  «Спеціалізована  школа  № 2  ім. Д. Карбишева  з
поглибленим  вивченням  предметів  природничого  циклу»  Подільського
району м. Києва;

12.Солодкову Денису, учню 11 класу Кременчуцького ліцею інформаційних
технологій № 30 Кременчуцького району Полтавської області;

13.Фрайтик Катерині, учениці 7 класу Ужгородської загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів  № 19  Закарпатської  області,  вихованці  гуртка  «Юні
лісівники-дендрологи»  Закарпатського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді;

14.Чалій Марії, учениці 8 класу загальноосвітньої школи № 21 м. Чернігова,
вихованці гуртка «Юні квітникарі» станції юних натуралістів;

15.Чумак  Богдані,  учениці  9  класу  Ірпінської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 5, вихованка гуртка «Юні охоронці природи» Ірпінського
еколого-технічного  центру  творчості  школярів  та  молоді  Київської
області;

16.Яцькій  Анастасії,  учениці  9  класу  загальноосвітнього  навчального
закладу  І-ІІІ  ступенів  «Спеціалізована  школа  № 2  ім. Д. Карбишева  з
поглибленим  вивченням  предметів  природничого  циклу»  Подільського
району м. Києва.

ІІІ. Видати сертифікат учасникам, що успішно завершили навчання під час
проекту  шкільної  STEM-освіти  за  напрямком  «Енергоаудит  будівлі
навчального закладу»:

1. Бабіч Крістіні, учениці 8 класу загальноосвітнього навчального закладу І-
ІІІ ступенів «Спеціалізована школа № 2 ім. Д. Карбишева з поглибленим
вивченням  предметів  природничого  циклу»  Подільського  району
м. Києва.

2. Виноградову Борису, учню 9 класу Одеського юридичного ліцею;
3. Куракіній-Дмитрієвій  Лілії,  учениці  8  класу  загальноосвітнього

навчального  закладу  І-ІІІ  ступенів  «Спеціалізована  школа  № 2
ім. Д. Карбишева  з  поглибленим  вивченням  предметів  природничого
циклу» Подільського району м. Києва.

4. Левченку Глібу, учню 8 класу загальноосвітнього навчального закладу І-
ІІІ ступенів «Спеціалізована школа № 2 ім. Д. Карбишева з поглибленим
вивченням  предметів  природничого  циклу»  Подільського  району
м. Києва.

5. Пирожку Андрію, учню 11 класу Навчально-виховного комплексу № 3 у
складі  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  ім. Н. Рибака  та  ліцей  з
посиленою  військово-фізичною  підготовкою»  Хмельницької  області,
вихованцю  гуртка  «Фотонатуралісти»  Шепетівського  міського  центру
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Хмельницької
області;



6. Плюсніній  Марії,  учениці  8  класу  загальноосвітнього  навчального
закладу  І-ІІІ  ступенів  «Спеціалізована  школа  № 2  ім. Д. Карбишева  з
поглибленим  вивченням  предметів  природничого  циклу»  Подільського
району м. Києва.

7. Степаненку Володимиру, учню 9 класу Великоновосілківської гімназії з
ЗОШ І ступенів Великоновосілківського району Донецької області;

8. Яркіній  Анастасії,  учениці  8  класу  загальноосвітнього  навчального
закладу  І-ІІІ  ступенів  «Спеціалізована  школа  № 2  ім. Д. Карбишева  з
поглибленим  вивченням  предметів  природничого  циклу»  Подільського
району м. Києва.

ІV. Видати сертифікат учасникам, що успішно завершили навчання під час
проекту шкільної STEM-освіти в агробіологічному напрямі «Дослідження
рослин та ґрунту в польових умовах»:

1. Візерській Сніжані, учениці 9-А класу спеціалізованої школи № 2 імені.
Д. Карбишева з поглибленим вивченням предметів природничого циклу
м. Києва Київської області.

2. Хмельницькій Юлії, учениці 11 класу спеціалізованої школи №2 імені. Д.
Карбишева з поглибленим вивченням предметів природничого циклу м.
Києва Київської області.

3. Чиглаковій Софії, учениці 9 класу Одеського юридичного ліцею м. Одеси
Одеської області.

4. Гагаловській  Людмилі,  учениці  10  класу  загальноосвітньої  школи  I-III
ступенів с. Заборонь Волинської області.

5. Костюченко Альбіні, учениці 8 класу Ірпіньської загальноосвітньої школи
I-III ст. № 3 Київської області.

6. Глинчук  Анні,  учениці  8  класу  школи-гімназії  №  6  I-III  ступенів
м. Вінниця Вінницької області.

7. Карпенко  Світлані,  учениці  11  класу  Чернігівського  обласного
педадогічного ліцею для обдарованої молоді Чернігівської обласної ради
Чернігівської області.

8. Щоглі  Валентині,  учениці  9  класу  КЗ  Горянівської  СЗШ
Дніпропетровської області.

9. Гурмач Анастасії,  учениці  9 класу СЗШ I-III  ступенів с.  Красноспілки,
Гайсинського району Вінницької області.

10.Галушці Олександру, учню 9-А класу спеціалізованої школи № 2 імені. Д.
Карбишева з поглибленим вивченням предметів природничого циклу м.
Києва Київської області.

V. Висловити щиру подяку керівникам обласних делегацій за освітню та ви-
ховну  діяльність,  створення  патріотичних  засад  в  молодого  покоління;
науковцям за допомогу в проведенні навчання за проектом STEM-освіта.

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


