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Про підведення підсумків ІІІ Всеукраїнського 
турніру юних натуралістів 
(22-24 березня 2016 р.)

З метою пошуку і підтримки талановитої молоді, розвитку творчих здібностей
учнів 6-9 класів, які виявляють стійкий інтерес до занять наукою, підготовки їх до
участі  в  українських  та  міжнародних  інтелектуальних  змаганнях  для  старших
школярів  Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді  за
підтримки Київського енергетичного агентства та  навчально-наукового аудиторіуму
«Клімат-Еко-Енергія Україна» з 22 по 24 березня 2016 р. провів ІІІ Всеукраїнський
турнір юних натуралістів.

В очному етапі Турніру взяли участь 7 команд з Дніпропетровської,  Одеської,
Львівської, Житомирської, Харківської та Сумської областей.

Відповідно до рішення наукового Журі

НАКАЗУЮ
І. Нагородити грамотою за відмінну підготовку та зайняте перше місце у ІІІ

Всеукраїнському турнірі юних натуралістів:
1. Команду «G7» навчально-виховного комплексу "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" у складі: Компан Ірина (капітан), Єрьоміна
Марина, Синюк Софія, Ромалійська Валерія, Вузька Олена, Байда Юлія.

ІІ. Нагородити грамотою за відмінну підготовку та зайняте друге місце у ІІІ
Всеукраїнському турнірі юних натуралістів:

1.  Команду  «НІКА»  Сопошинської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  та
Великогрибовицької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Жовківського  району
Львівської області у складі: Питель Михайлина (капітан), Качмар Роксолана, Кураш
Вероніка, Марцішаускайте Віта, Перетятко Ярина, Шуяк Марта.

ІІІ. Нагородити грамотою за відмінну підготовку та зайняте третє місце у ІІІ
Всеукраїнському турнірі юних натуралістів:

1.  Команду «Фенікс» Конотопської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  №10
Сумської  області.  Команда  також  отримала  призи  від  Київського  енергетичного
агентства  у  складі:  Довгаль  Ольга  (капітан),  Кравченко  Дарина,  Мельник  Дар'я,
Угняченко Валентин, Коноваленко Владислав, Бєлашова Олександра.

ІV. Нагородити грамотою за відмінну підготовку та зайняте четверте місце у
ІІІ Всеукраїнському турнірі юних натуралістів:

1.  Команду  «Екологічний  патруль  Розточчя»  Івано-Франківської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.
імені Івана Франка смт Івано-Франкове Яворівської районної ради Львівської області
у складі: Плесак Назарій (капітан), Дадак Тетяна, Дадак Мирон, Парандій Олеся, Буза
Віталій, Теслюк Богданна.

V. Нагородити грамотою за високу підготовку та безпосередню участь у ІІІ
Всеукраїнському турнірі юних натуралістів:



1.  Команду  «Юність» навчально-виховного  комплексу  “Овруцька  гімназія  ім.
Андрія  Малишка  –  загальноосвітня  школа  І  ступеня”  Овруцького  району
Житомирської області.

2.  Команду  ««КЕП»  (Кмітливий  екологічний  патруль)»  Покотилівської  станції
юних натуралістів Харківської районної ради Харківської області.

3.  Команду  «Оберіг»  Новоіванівської  загальноосвітньої  школи  І  -ІІІ  ступенів
Юр’ївської районної ради Дніпропетровської області.

VI Висловити  подяку  науковим  керівникам  команд  за  високоякісну
підготовку команд до інтелектуальних змагань та розвиток творчих здібностей
учнів, які виявляють стійкий інтерес до науки:

1. Тиховській Дарії Іллівні, вчителю біології Івано-Франківської загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  імені  Івана  Франка  смт.  Івано-Франкове  Яворівської
районної ради Львівської області.

2. Завідії  Наталії  Ярославівні,  вчителю  географії  та  основ  здоров’я  Івано-
Франківської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  імені  Івана  Франка смт.
Івано-Франкове Яворівської районної ради Львівської області.

3. Гриньків  Наталії  Романівні,  соціальному  педагогу  Івано-Франківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Івана Франка смт. Івано-Франкове
Яворівської районної ради Львівської області.

4. Волошин  Зоряні  Михайлівні,  вчителю  інформатики  та  математики  Івано-
Франківської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  імені  Івана  Франка смт.
Івано-Франкове Яворівської районної ради Львівської області.

5. Зорі Ганні Сергіївні, керівнику гуртка Покотилівської станції юних натуралістів
Харківської районної ради Харківської області.

6. Шевченко  Валерії  Андріївні,  заступнику  директора  Покотилівської  станції
юних натуралістів Харківської районної ради Харківської області.

7. Борисенок Олені Григорівні,  вчителю фізики навчально-виховного комплексу
“Овруцька гімназія ім.  Андрія  Малишка – загальноосвітня школа І  ступеня”
Овруцького району Житомирської області.

8. Закусило  Аллі  Анатоліївні,  вчителю біології  навчально-виховного комплексу
“Овруцька гімназія ім.  Андрія  Малишка – загальноосвітня школа І  ступеня”
Овруцького району Житомирської області.

9. Саніній  Ользі  Юріївні,  вчителю  біології  та  хімії  Новоіванівської
загальноосвітньої  школи  І  -ІІІ  ступенів  Юр’ївської  районної  ради
Дніпропетровської області.

10.Аксініній  Інні  Василівні,  вчителю  української  мови  Новоіванівської
загальноосвітньої  школи  І  -ІІІ  ступенів  Юр’ївської  районної  ради
Дніпропетровської області.

11.Попович  Мирославі  Володимирівні,  вчителю  хімії  Сопошинської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  та  Великогрибовицької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Жовківського району Львівської області.

12.Лещик Ярині Володимирівні, вчителю біології Сопошинської загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  та  Великогрибовицької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів Жовківського району Львівської області.

13.Бойко  Ірині  Миколаївні,  вчителю  біології  Конотопської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №10 Сумської області.

14.Нестеренко  Інні  Олексіївні,  учителю  математики  Конотопської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 Сумської області.

15.Заїкі  Олегу  Славовичу,  вчителю  географії  Конотопської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №10 Сумської області.



16.Шпак  Людмилі  Василівні,  керівнику  гуртка  комунального  позашкільного
навчального закладу “Одеський еколого-натуралістичний центр “Афаліна””.

17.Долгий Марії Мар’янівні, заступнику директора з виховної роботи Одеського
навчально-виховного комплексу “Гімназія №7 - спеціалізована школа І ступеня
з поглибленим вивченням англійської мови”.

18.Кірсановій Ользі Володимирівні,  педагогу-організатору Одеського навчально-
виховного  комплексу  “Гімназія  №7  -  спеціалізована  школа  І  ступеня  з
поглибленим вивченням англійської мови”.
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