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

НАКАЗ
м. Київ

«30» грудня 2016 р. № 86

Про підведення підсумків Всеукраїнського
конкурсу-огляду «Наша зооферма»
у 2016 р.

Згідно затвердженого Міністерством освіти і науки України плану роботи
НЕНЦ  на  2016  рік  та  з  метою  розвитку  мережі  навчально-дослідних
тваринницьких  комплексів  у  загальноосвітніх  і  позашкільних  навчальних
закладах України, підвищення ефективності та якості дослідницької роботи, а
також задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні, залучення їх
до  практичної  діяльності  Національним  еколого-натуралістичним  центром
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  у  2016  році  було
проведено Всеукраїнський конкурс-огляд «Наша зооферма».

Конкурс проводився з метою розвитку мережі НДТК у загальноосвітніх і
позашкільних навчальних закладах України, підвищення ефективності та якості
дослідної  роботи,  задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні,
залучення їх до практичної діяльності.

На  адресу  оргкомітету  надіслано  конкурсні  роботи  з  різних  регіонів
України.

Відповідно до підсумкового рішення журі конкурсу
НАКАЗУЮ:

І. Нагородити дипломом Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  переможців
конкурсу:
І ступеня

1. КЗ  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Херсонської обласної ради (95 балів).

2. КЗ  «Сумський  міських  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді»  (виконавці  проекту:  вихованці  гуртка  «Свійські
тварини» Литвинов Сергій, Ковбасенко Денис) (95 балів).

ІІ ступеня
1. Міський  Еколого-натуралістичний  Центр  дітей  та  учнівської  молоді

виконавчого  комітету  Марганецької  міської  ради  Дніпропетровської
області  (виконавці  проекту: члени учнівської  ради ЕНЦ Зименко Еліза,
Борщ Катерина, Кузьмін Ярослав, Сурніна Аліна, Терещенко Роман) (85
балів).

2. КЗ «Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді»
Дніпропетровської  області  (виконавці  проекту:  вихованці  гуртків
«Любителі декоративних і свійських тварин» і «Юні зоологи») (85 балів).

ІІІ ступеня



1. КЗ «Чернігівська обласна станція юних натуралістів» (виконавці проекту:
вихованці  гуртка  «Любителі  домашніх  тварин»  Довбенко  Вікторія,
Самуїлова Олександра) (75 балів).

2. Гурток  «Перепілка»  Кіндратівської  спеціалізованої  школи І-ІІІ  ступенів
Костянтинівської РДА Донецької області (70 балів).

ІІ. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України учасників конкурсу
за високий рівень виконання дослідницьких і  практичних робіт у галузі
сільського господарства:

1. Мугиля  Назара,  вихованця  гуртка  «За  гуманне  ставлення  до  тварин»
Шепетівського  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді.

2. Колосова Юрія, члена гуртка «Основи науково-дослідницької діяльності»
КЗ  «Станція  юних  натуралістів»  Радивилівської  районної  ради
Рівненської області.

3. Паська Олексія, гуртківця Черкаської районної станції юних натуралістів.
4. Ткаленко Наталію, ученицю 9 класу Балаклеївської спеціалізованої школи

І-ІІІ  ступенів  імені  Є.  Гуглі,  вихованку  гуртка  «Юні  біологи-
природодослідники» Центру дитячої та юнацької творчості  Смілянської
районної ради Черкаської області.

5. Розновську  Богдану,  члена  гуртка  «Юні  зоологи»  КЗ  «Станція  юних
натуралістів» Черкаської обласної ради.

6. Ващук  Іванну, члена  гуртка  «Домашні  улюбленці»  КЗ  «Станція  юних
натуралістів» Радивилівської районної ради Рівненської області.

IІІ.  За  творчий  підхід  та  залучення  учнівської  молоді  до  навчально-
дослідної  роботи  в  галузі  сільського  господарства  надати  подяку
Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Міністерства освіти і науки України:

1. Валіковій Олександрі Віталіївні, методисту, керівнику гуртків КЗ «Центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Херсонської
обласної ради.

2. Кужелю  Григорію  Івановичу, керівнику  гуртків  КЗ  «Сумський  міських
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді». 

3. Бицько Тетяні  Миколаївні,  керівнику гуртків  КЗ  «Чернігівська  обласна
станція юних натуралістів»

4. Панченко  Світлані  Вікторівні,  Завідуючій  відділом  екології  та  біології
міського ЕНЦУМ міста Марганець Дніпропетровської області.

5. Раковець  Ользі  Сергіївні,  керівнику  гуртка  «Любителі  декоративних  і
свійських тварин» КЗ «Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та
учнівської молоді» Дніпропетровської області.

6. Мізін Валерії Вікторівні, керівнику гуртка «Юні зоологи» КЗ «Обласний
еколого-натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді»
Дніпропетровської області.

7. Іщенко Ганні  Сергіївні,  вчителю біології  Кіндратівської  спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів Костянтинівської РДА Донецької області.



8. Андрощук  Альоні  Іванівні,  керівнику  гуртків  Шепетівського  міського
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

9. Шусту  Віталію  Вікторовичу,  керівнику  гуртків  КЗ  «Станція  юних
натуралістів» Радивилівської районної ради Рівненської області.

10.Буші Катерині Вікторівні, керівнику гуртків Черкаської районної станції
юних натуралістів.

11.Матерацькому  Сергію  Ярославовичу,  вчителю  біології  Балаклеївської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів імені Є. Гуглі Черкаської області.

12.Гоменюк  Катерині  Миколаївні,  керівнику  гуртків  КЗ  «Станція  юних
натуралістів» Черкаської обласної ради.

13.Налєво  Наталії  Ігорівні,  керівнику  гуртків  КЗ  «Станція  юних
натуралістів» Радивилівської районної ради Рівненської області.

ІV.  Адміністрація  Національного  еколого-натуралістичного  центру
Міністерства  освіти  і  науки  України  висловлює  подяку  начальникам
департаментів  (управлінь)  освіти  і  науки  обласних  державних
адміністрацій,  керівникам  позашкільних  та  загальноосвітніх  навчальних
закладів  за  здійснення  організаційних  заходів  щодо  проведення
Всеукраїнського конкурсу-огляду «Наша зооферма»

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


