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

НАКАЗ
м. Київ

«24» жовтня 2016 р. № 72

Про підсумки заочного етапу
 Всеукраїнського конкурсу
«Мистецтво аквадизайну»

     Відповідно до  Плану всеукраїнських та міжнародних організаційно-масових
заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2016 рік (за основними напрямами
позашкільної  освіти),  затвердженого  наказом   Міністерства  освіти  і  науки
України від 25.12.2015 р. № 1360, листа Міністерства освіти і науки України  від
06.10.2016р.  №  3|3-9-703-16  “Про  проведення  Всеукраїнського  конкурсу
“Мистецтво аквадизайну” з 19 вересня до 19 жовтня 2016 року  Національний
еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді  проводив
відбірковий(заочний) етап конкурсу. 
    На підставі поданих конкурсних матеріалів (заявка, короткий опис композиції
акваріуму,  малюнок  або  фото)  організаційний  комітет  визначив  учасників
фінального  (очного)  етапу  конкурсу, який  відбудеться  15-17  листопада  2016
року в м. Києві. 
  До  участі  у  фінальному  етапі  Всеукраїнського  конкурсу  “Мистецтво
аквадизайну” запрошуємо:

1. Колесник Катерину, Барановську Вікторію з композицією “Крим. Ностальгія.
Надія”,  вихованок  гуртка  “Декоративний  акваріум”  Волинського  обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

Керівник  команди:  Антонюк  Юрій  Михайлович,  керівник  гуртка
“Декоративний  акваріум”  Волинського  обласного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді.
2. Антонюк Ірину, Бандуру Марію з композицією “Акваріумний сад”, вихованок
гуртка  “Юні  акваріумісти”  Волинського  обласного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді.

Керівник  команди:  Буднік   Світлана  Василівна,  керівник  гуртка  “Юні
акваріумісти”  Волинського  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді.
3.  Дюжева  Георгія,  Семашка  Олександра  з  композицією  “Підводний  сад”,
вихованців  гуртка  “Юні  акваріумісти”  Вінницької  обласної  станції  юних
натуралістів.

Керівник команди:  Рекшенюк Сергій Васильович,  завідувач лабораторії
акваріумістики  та  тераріумістики  Вінницької  обласної  станції  юних
натуралістів.
4.  Гаєвську  Марину,  Левосюк  Ірину  з  композицією  “  Таємниці  підводного
світу”,  вихованок  гуртка  “Юні  акваріумісти”  Славутського  еколого-
натуралістичного центру школярів Хмельницької області.



Керівник команди:  Кмитюк Світлана  Леонідівна,  керівник гуртка “Юні
акваріумісти”  Славутського  еколого-натуралістичного  центру  школярів
Хмельницької області.
5.  Буяновську  Яну,  Романову  Дар'ю  з  композицією  “Світанкова  пісня”,
вихованок  гуртка  “Юні  акваріумісти”  КПНЗ  “Одеський  еколого-
натуралістичний центр “Афаліна”.

Керівник  команди:  Соловйова  Оксана  Іванівна,  керівник  гуртка  “Юні
акваріумісти” КПНЗ “Одеський еколого-натуралістичний центр “Афаліна”.
6.  Савєльєву  Вікторію,  Ухаренко  Карину  з  композицією  “Підводний  сад”,
вихованок гуртка “Основи біоетики” КЗ “Чернігівська обласна станція юних
натуралістів”.

Керівник команди: Леус Юрій Віталійович, завідувач відділу біології КЗ
“Чернігівська обласна станція юних натуралістів”. 
7. Винник Світлану, Худоб'як Діану з композицією “Нано-акваріум — акваріум
невеликого  формату”,  вихованок  гуртка  “Юні  акваріумісти”  Тернопільського
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

Керівник  команди:  Пришляк  Ігор  Ярославович,  керівник  гуртків
Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді.
8.  Мамотенко  Вікторію,  Мамотенко  Валерію  з  композицією  “В  пошуках
скарбів”,  вихованок  гуртка  “Юні  акваріумісти”  КПНЗ  “Станція  юних
натуралістів” м. Павлограда Дніпропетровської області.

Керівник команди: Мамотенко Юлія Олександрівна, заступник директора
КПНЗ “Станція юних натуралістів” м. Павлограда Дніпропетровської області.
9.  Германа  Богдана,  Дулачик  Інну  з  композицією  “Аква-рай”,  вихованців
комунального закладу “Станція юних натуралістів” Рівненської області.

Керівник  команди:  Момотюк  Марія  Тарасівна,  керівник  гуртків
комунального закладу “Станція юних натуралістів” Рівненської області.
10.  Петренка  Олександра,  Петренко  Анну  з  композицією  “Танганіка”,
вихованців  гуртка  “Любителі  домашніх  тварин”  Івано-Франківської  міської
дитячої екологічноої станції.

Керівник  команди:  Королик  Михайло  Юрійович,  керівник  гуртка
“Любителі домашніх тварин” Івано-Франківської міської дитячої екологічноої
станції.
11. Вирішевську Анастасію, Киричевську Вероніку з композицією “Голландське
мистечко” , вихованок гуртка “Акваріуміст - початківець” Ірпінського еколого-
технічного центру творчості школярів та молоді Київської області.

Керівник  команди:  Панчик  Олександр  Валентинович,  керівник  гуртка
“Акваріуміст  -  початківець”  Ірпінського еколого-технічного центру творчості
школярів та молоді Київської області.
12.  Лященка  Кіріла,  Дмітрієва  Олександра  з  композицією  “АкваСвіт”,
вихованців  гуртка  “Юні  акваріумісти”  Житомирського  обласного  центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

Керівник  команди:  Денисюк  Іван  Васильович,  керівник  гуртків
Житомирського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді.



13.  Чепігу  Артема,  Бєгунова  Ельдара  з  композицією  “Південноамериканська
симфонія”  ,  вихованців  гуртка  “Юні  акваріумісти”  Полтавського  обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

Керівник команди: Робота Маргарита Русланівна,  керівник гуртка “Юні
акваріумісти”  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді.  
14. Шульгу Анастасію, Біланова Дмитра з композицією “Аббація та Адріатичне
море  прекрасні,  але  Лука  і  Псел  краще”,  вихованців  гуртка  “Акваріумне
рибництво”  комунального  закладу  “Сумський  міський  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді”.

Керівник  команди:  Вертель  Владислав  Вікторович,  керівник  гуртка
“Акваріумне  рибництво”  комунального  закладу  “Сумський  міський  центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді”.
15. Компанійця Костянтина, Летичівера Данила з композицією «Бузький гард»,
вихованців  творчого  об'єднання  Дитяча  зоологічна  галерея  «Фенікс»
Миколаївського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

Керівник  команди:   Загороднюк  Олександр  Володимирович,  керівник
гуртка «Юні акваріумісти» Миколаївського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді.

Для виконання практичної роботи учасники забезпечуються акваріумами
об'ємом 30 л та 26 л (40 *25 *30 см) з відповідним обладнанням.

Заїзд та реєстрація учасників відбудеться 15 листопада 2016 року з 9.00 до
13.00 год., від’їзд – 17 листопада 2016 року після 14.00. Просимо Вас завчасно
придбати квитки на зворотний шлях. Витрати на відрядження здійснюються за
рахунок  організації,  що  відряджає.  Відповідальність  за  життя  та  здоров’я
учасників несуть керівники команд.

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


