
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

м. Київ

30.03.2016                    № 349 

Про затвердження складу команди
Природничої школи  учнівської молоді
для участі  в ІІІ етапі Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт  учнів-членів Малої академії наук 
України у 2015/2016 навчальному році

Відповідно до пункту 6 розділу ІІІ Положення про природничу     школу
учнівської  молоді,  затвердженого  наказом  Міністерства  освіти  і  науки
України від 31.01.2015 р. № 75, який зареєстровано в Міністерстві юстиції
України від 14.02.2015 р. за № 160/26605,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад команди Природничої школи  учнівської молоді для
участі  в  ІІІ  етапі  Всеукраїнського  конкурсу-захисту  науково-дослідницьких
робіт учнів-членів Малої академії наук України в 2015/2016 навчальному році
(відділення «Хімія та біологія», «Екологія та аграрні науки»),  що  додається.

2.  Національному еколого-натуралістичному центру учнівської  молоді
(Вербицький  В. В.)  забезпечити  участь  команди  Природничої  школи
учнівської  молоді  в  ІІІ  етапі  Всеукраїнського  конкурсу-захисту  науково-
дослідницьких робіт учнів-членів Малої  академії  наук України в 2015/2016
навчальному році.

3. Контроль  за  виконанням  цього  наказу  покласти  на  заступника
Міністра  Хобзея П. К.

Міністр             С. М. Квіт



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і 
науки України
30 березня 2016 р. № 349

СКЛАД
команди Природничої школи учнівської молоді 

для участі в ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 

в 2015/2016 навчальному році 
(відділення «Хімія та біологія», «Екологія та аграрні науки»)

Відділення “Хімія та біологія”, 
секція “Хімія”

Гордовенко  Юлія
Олегівна

учениця 11 класу Красноармійського Навчально-
виховного комплексу Донецької області

Відділення “Хімія та біологія”, 
секція “Загальна біологія”

Пипа  Тетяна
Олександрівна

учениця 11 класу Роменської  ЗОШ І-ІІІ  ступенів
№ 7 Сумської області

Відділення “Хімія та біологія”, 
секція “Біологія людини”

Гаврилюк  Анастасія
Олександрівна

учениця 11 класу Літинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №
2 Літинського району Вінницької області

Відділення “Хімія та біологія”, 
секція “Зоологія. Ботаніка”

Плишевська
Олександра
Владиславівна

учениця 11 класу Навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  гімназія
№ 6» Вінницької міської ради Вінницької області

Відділення “Хімія та біологія”, 
секція “Психологія”

Д'якова  Аліна
Костянтинівна

учениця  11  класу  Костянтинівської  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів № 9 Донецької області

Відділення “Хімія та біологія”, 
секція “Валеологія”

Сімоненко  Марина
Сергіївна

учениця  11  класу  Костянтинівської  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів № 9 Донецької області



Відділення “Хімія та біологія”,
секція “Медицина”

Стасишин  Ольга
Володимирівна

учениця 11 класу Надвірнянської  ЗОШ № 1 І-ІІІ
ступенів Івано-Франківської області

Відділення “Екологія та аграрні науки”,
секція “Екологія”

Прусак Лідія Ігорівна учениця  11  класу  ЗОШ  №  16  І-ІІІ  ступенів
м. Івано-Франківська

Відділення “Екологія та аграрні науки”,
секція “Охорона довкілля та раціональне природокористування”

Ткачук  Катерина
Василівна

учениця 10 класу Уладівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Літинського району Вінницької області

Відділення “Екологія та аграрні науки”,
секція “Агрономія”

Бухонська  Ярослава
Костянтинівна

учениця 11 класу Навчально-виховного комплексу
№ 183 «Фортуна» Дніпровського району м. Києва

Відділення “Екологія та аграрні науки”,
секція “Селекція та генетика”

Кузякіна  Вікторія
Романівна

учениця 10 класу Білоцерківської спеціалізованої
природничо-математичної  школи  І-ІІІ  ступенів
№ 16 імені М. О. Кириленка Київської області

Відділення “Екологія та аграрні науки”,
секція “Лісознавство”

Мочар Іван Іванович учень 11 класу Загальноосвітньої школи-інтернату
з  поглибленим  вивченням  окремих  предметів
м. Ужгорода

Відділення “Екологія та аграрні науки”,
секція “Ветеринарія та зоотехнія”

Соловйова  Аліса
Дмитрівна

учениця 11 класу навчально-виховного комплексу
«Гімназія № 2 – спеціалізована школа І ступеня з
поглибленим  вивченням  англійської  мови»
Одеської міської ради Одеської області


