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

НАКАЗ
м. Київ

«6» жовтня 2017 р. № 73

Про підсумки 
Всеукраїнського форуму
учнівських трудових об’єднань

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 14.07.2017 №
1/9-390  «Про  проведення  Всеукраїнського  форуму  учнівських  трудових
об’єднань»,  керуючись  наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України  від
27.12.2016 р. № 1626 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік (за
основними напрямами позашкільної освіти)», відбувся Всеукраїнський форум
учнівських трудових об’єднань (далі – Форум). 

В  заході  взяли  участь  учнівські  колективи  з  17  областей  України.  У
рамках  Форуму  відбувалися:  презентація  виставки  «Щедрість  рідної  землі»,
конкурс-захист науково-дослідницьких робіт, пізнавальна гра-квест «Аграрний
марафон»,  екскурсії-практикуми  до  агрофірм  «Сингента»  та  «Евріка»,  до
Одеського державного аграрного університету і Одеської національної академії
харчових технологій.

За результатами Форуму

НАКАЗУЮ:
1. Нагородити  грамотами  Національного  еколого-натуралістичного  центру

учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України,  за  перемогу  у
квесті «Аграрний марафон» у рамках Всеукраїнського форуму учнівських
трудових об’єднань:

І ступеня:
• Левицького Михайла (Рівненська область) (106 б),
• Кузьму Микиту (Закарпатська область) (106 б),
• Гранчак Лілію (Вінницька область) (106 б),
• Песецьку Катерину (Сумська область) (106 б),
• Коровко Вікторію (Полтавська область) (106 б),
• Маслянчук Софію (Рівненська область) (106 б),
• Пурій Дану (Рівненська область) (106 б),
• Кривонос Владиславу (Сумська область) (105 б),
• Лаптєву Ірину (Сумська область) (105 б),
• Подорожкіну Яну (Сумська область) (105 б),
• Дятел Ірину (Житомирська область) (105 б),
• Захарченко Дарію (Одеська область) (105 б), 
• Перевишкова Андрія (Одеська область) (105 б),
• Ковцуняк Вікторію (Дніпропетровська область) (105 б),



• Бондареву Наталію (Хмельницька область) (105 б),
ІІ ступеня:

• Мохонько Дарію (Кіровоградська область) (103 б), 
• Лось Карину (Чернігівська область) (103 б),
• Бабич Олександра (Полтавська область) (103 б),
• Нехаєнко Ярослава (Київська область) (103 б),
• Павло Віталія (Тернопільська область) (103 б),
• Леончук Оксану (Хмельницька область) (103 б),
• Томащук Валентину (Тернопільська область) (103 б),
• Григоришину Оксану (Чернівецька область) (103 б),
• Баліцку Єву (Хмельницька область) (102 б),
• Маржановського Владислава (Волинська область) (102 б),
• Томчук Анастасію (Житомирська область) (102 б),
• Ткачук Романа (Київська область) (102 б),
• Слободяник Віктор (Вінницька область) (102 б),
• Легку Тетяну (Рівненська область) (102 б),
• Мацюк Валерію (Дніпропетровська область) (102 б),
• Зеленицю Діану (Вінницька область) (102 б),
• Гречану Наталію (Запорізька область) (102 б),
• Дрислюк Павлину (Івано-Франківська область) (102 б),
• Гедзюк Владислава (Рівненська область) (102 б),
• Костік Діану (Хмельницька область) (102 б),
• Чайковського Вадима (Волинська область) (102 б),
• Кошалковську Єлизавету (Донецька область) (102 б),
• Драчук Катерину (Хмельницька область) (102 б),
• Масалітіну Дарину (Сумська область) (102 б),
• Голінату Антоніну (Чернівецька область) (100 б),
• Микичук Ольгу (Чернівецька область) (100 б),
• Зеленицю Анжелу (Вінницька область) (100 б),
• Нечвоглод Ірину (Сумська область) (100 б),
• Карпенко Анастасію (Полтавська область) (100 б),
• Литвиненко Дмитра (Дніпропетровська область) (100 б),
• Чорноіваненко Ірину (Кіровоградська область) (100 б);

ІІІ ступеня:
• Шатному Павлу (Івано-Франківська область) (99 б),
• Курієнко Любов (Одеська область) (99 б),
• Марховську Яну (Хмельницька область) (99 б),
• Барушева Андрія (Дніпропетровська область) (99 б),
• Рог Софію (Дніпропетровська область) (99 б),
• Юрчик Дениса (Волинська область) (99 б),
• Мазур Лілію (Волинська область) (99 б),
• Чифурко Ігоря (Чернівецька область) (99 б),
• Грунтей Василя (Чернівецька область) (99 б),
• Ілащук Таісію (Чернівецька область) (99 б),
• Павлюк Марію (Чернівецька область) (99 б),



• Мартиненко Богдана (Донецька область) (99 б),
• Савічева Владислава (Запорізька область) (99 б),
• Бекреньова Романа (Сумська область) (99 б),
• Зуєва Дмитра (Одеська область) (99 б),
• Величко Наталію (Херсонська область) (95 б),
• Хоменко Володимира (Чернігівська область) (95 б), 
• Кузьму Яна (Закарпатська область) (95 б),
• Щеглу Валентину (Дніпропетровська область) (95 б),
• Оношко Юлію (Донецька область) (95 б),
• Семеніщева Андрія (Рівненська область) (95 б),
• Сахно Яну (Полтавська область) (95 б),
• Павленко Лілію (Житомирська область) (94 б),
• Куяву Максима (Волинська Область) (94 б),
• Мартинюк Тетяну (Житомирська область) (94 б),
• Давиденко Дмитра (Донецька область) (94 б),
• Хобту Ольгу (Київська область) (94 б),
• Габор Мар`яну (Рівненська область) (94 б),
• Костелей Олену (Закарптьська область) (94 б),
• Борисова Павла (Запорізька область) (94 б),
• Савченко Сергія (Київська область) (94 б), 
• Гриців Наталію (Тернопільська область) (94 б),
• Карачун Юрія (Київська область) (94 б),
• Гатило Ірину (Дніпропетровська область) (94 б),
• Дятел Світлану (Житомирська область) (94 б),
• Цапок Дарію (Тернопільська область) (94 б),
• Спіндзак Христину (Івано-Франківська область) (94 б),
• Подгурну Валерію (Хмельницька область) (90 б),
• Гаманюк Валерію (Київська область) (90 б),
• Віровець Крістіну (Сумська область) (90 б), 
• Павленко Оксану (Житомирська область) (90 б),
• Карпінського Віктора (Тернопільська область) (90 б),
• Слободську Лілію (Волинська Область) (90 б),
• Куриленко Любов (Одеська область) (90 б);

2.  Нагородити  грамотами  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді, Міністерства освіти і науки України, за перемогу у
науково-практичній конференції у рамках Всеукраїнського форуму учнівських
трудових об’єднань:

Секція «Сільське господарство» 
І ступеня:

- Легку Тетяну (Рівненська область), секція «Сільське господарство» (9,1
б),

II ступеня:
• Карачуна Юрія (Київська область), секція «Сільське господарство» (8,4 б),
• Гатило Ірину (Дніпропетровська область), секція «Сільське господарство»

(8,3 б),



• Бакалінського  Олександра (Кіровоградська область),  секція  «Сільське
господарство» (8,2 б),

ІІІ ступеня:
• Мохонько  Дар’ю  (Кіровоградська область),  секція  «Сільське

господарство» (8 б),
• Чорноіваненко  Ірину  (Кіровоградська область),  секція  «Сільське

господарство» (7,7 б),
• Захарченко Дар’ю (Одеська область), секція «Сільське господарство» (7,4

б),
• Щербань Дарину (Херсонська область), «Сільське господарство» (7,4 б),

Секція «Екологія»
I ступеня:
• Бекреньова Романа (Сумська область), секція «Екологія» (8,6 б),
• Савічева Владислава (Запорізька область), секція «Екологія» (8,6 б),

II ступеня:
• Гедзюк Владислава (Рівненська область), секція «Екологія» (8,5 б),
• Пурій Дану (Рівненська область), секція «Екологія» (8,4 б),
• Нехаєнко Ярослава (Київська область), секція «Екологія» (8,4 б),

III ступеня:
• Мацюк Валерію (Дніпропетровська область), секція «Екологія» (7,9 б),
• Маслянчук Софію (Рівненська область), секція «Екологія» (7,8 б),
• Лаптєву Ірину (Сумська область), секція «Екологія» (7,3 б),

Секція «Лісництво»
I ступеня:
• Юрчика Дениса (Волинська Область), секція «Лісництво» (7,3 б);

II ступеня:
Подорожкіну Яну (Сумська область), секція «Лісництво» (7 б);
III ступеня:
• Лось Карину (Чернігівська область), секція «Лісництво» (6,2 б);

3.  Нагородити  грамотами  Національного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді,  Міністерства  освіти  і  науки  України,  за  участь  у
науково-практичній конференції у рамках Всеукраїнського форуму учнівських
трудових об’єднань:

• Старостіна Ярослава (Херсонська область), 
• Миколаїшин Тетяну (Тернопільська область), 
• Корецьку Олександру (Волинська область), 
• Карнауха Валерія (Донецька область),
• Худого Олександра (Чернівецька область), (86 б).

4.  Нагородити  грамотами  Національного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді за  презентацію  виставки  та  виступ  у  рамках
Всеукраїнського форуму учнівських трудових об’єднань:

• команду учнів 11 класу Криничненської ЗОШ І-ІІІ ступенів Болградського
району Одеської області у складі:

Златєва Карина,
Дімова Тетяна, 



Янєва Марія,
Живодер Петро, 
Каракчі Павло,
• колектив екологічної просвіти «Формула успіху» Одеської спеціалізованої

школи І-ІІІ ступенів № 40 (керівник: Запорожченко Наталя Анатоліївна).
5.  Оголосити  подяку  Національного  еколого-натуралістичного  центру

учнівської  молоді,  Міністерства освіти і  науки України,  за  участь  у науково-
практичній конференції у рамках Всеукраїнського форуму учнівських трудових
об’єднань:

• Гіневській  Інні  Валеріївні,  методисту художньо –естетичного напрямку
Болградського РЦДЮТ Одеської області, 

• Деміровій  Валентині  Кондратівні,  методисту  еколого-натуралістичного
напрямку Болградського РЦДЮТ Одеської області, 

• Дімовій Маріі Дмитрівні, педагогу-організатору Криничненської ЗОШ І-
ІІІ ступенів Болградського району Одеської області

за підготовку та проведення Всеукраїнського форуму учнівських трудових
об’єднань:

• Макосію Дмитру Івановичу, директору Одеського гуманітарного центру
позашкільної освіти та виховання;

• Галюткіній  Валентині  Василівні,  заступнику  директора  з  навчально-
виховної роботи;

• Лешишак  Віталії  Володимирівні,  завідувачці  відділом  Одеського
обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання;

• Дуденко Світлані  Гаврилівні,  завідувачці  відділом Одеського обласного
гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання; 

• Гусак  Ірину  Євгенівну,  методисту  Одеського  обласного  гуманітарного
центру позашкільної освіти та виховання;

• Трутнєву Ірину Сергіївну, методисту Одеського обласного гуманітарного
центру позашкільної освіти та виховання;

• Павліщеву  Наталю  Олександрівну,  методисту  Одеського  обласного
гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання.

• Лебединському  Едуарду  Броніславовичу,  генеральному  директору
Українського дитячого центру «Молода гвардія»;

• Безденю Василю Максимовичу, заступнику генерального директора з
виховної роботи Українського дитячого центру «Молода гвардія»;

• Баковій Тетяні Миколаївні, начальнику організаційно-програмного
відділу Українського дитячого центру «Молода гвардія»;

• Морозовій Вірі Сергіївні, директору табору «Сонячний» Українського
дитячого центру «Молода гвардія»;

• Шулдик  Ользі  Олександровні,  методисту  науково-методичного
відділу Українського дитячого центру «Молода гвардія»;

• Кочербі  Катерині  Василівні,  культорганізатору  табору  «Сонячний»
Українського дитячого центру «Молода гвардія»;

за  організацію  та  високий  рівень  проведення  агрономічної  екскурсії-
практикуму  для  учасників  Всеукраїнського  форуму  учнівських  трудових
об’єднань



• Королюку Сергію Сергійовичу, ректору Одеського державного аграрного
університету;

• Коваленко Олені Анатоліївні, проректору з науково-педагогічної, виховної
та  навчально-методичної  роботи  Одеського  державного  аграрного
університету;

• Пушкар Тетяні Дмитрівні, декану факультету ветеринарної медицини та
біотехнологій Одеського державного аграрного університету;

• Іщенко  Ірині  Олександрівні,  декану  агробіотехнологічного  факультету
Одеського державного аграрного університету;

• Єршовій Тетяні Віналіївні, начальнику інформаційно-видатничого відділу
Одеського державного аграрного університету;

• Сусол  Руслану  Леонідовичу, професору, завідуючому  кафедрою
технології  виробництва  і  переробки  продуктів  тваринництва Одеського
державного аграрного університету;

• Лопотан  Людмилі  Василівні,  доценту  кафедри  економічної  теорії  і
економіки підприємства Одеського державного аграрного університету;

• Щетініковій  Людмилі  Анатоліївні, асистенту  кафедри  землеустрою  та
кадастру Одеського державного аграрного університету;

• колективу Одеського державного аграрного університету (ректор Королюк
Сергій Сергійович);

• Ректору  Одеської  національної  академії  харчових  технологій  Єгорову
Богдану Вікторовичу;

• Директору  Центру  управління  прийомом  на  навчання  Одеської
національної академії харчових технологій Кордзій Нателі Ревазивні;

• Старшому  інспектору  організаційного  відділу  Центру  управління
прийомом  на  навчання  Одеської  національної  академії  харчових
технологій Лакузі Катерині Дмитрівні;

• Колективу  учбово-дослідної  лабораторії  зерна  NIBULON Одеської
національної академії харчових технологій;

• Колективу  учбово-дослідної  лабораторії  сенсорного  аналізу  Одеської
національної академії харчових технологій;

• Колективу  лабораторії  технології  продукції  громадського  харчування
Одеської національної академії харчових технологій;

• Колективу  навчально-дослідної  лабораторії  питної  води  Одеської
національної академії харчових технологій;

• Колективу Одеського діагностичного центру компанії «Syngenta»; 
• Колективу агрофірми «Еврика» (директор Білий Михайло Іванович).

6. 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 форуму
учнівських трудових об’єднань.

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


