
Міністерство освіти і науки України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

НАКАЗ 

м. Київ

«16» березня 2018 р.       № 31 

 

Про підсумки проведення весняної сесії 

Природничої школи учнівської молоді 

2018 року 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 4 січня 2018 

року № 12 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за 

основними напрямками позашкільної освіти)» та наказу Міністерства юстиції 

України від 14 лютого 2015 року № 160/26605 «Про затвердження Положення 

про Природничу школу учнівської молоді», з 12 по 16 березня ц. р. 

Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді було 

проведено весняну сесію у Природничій школі учнівської молоді. Навчання у 

Школі здійснювалось в наукових відділеннях за напрямами: біологія, хімія, 

народні ремесла, флористика та фітодизайн. За підсумками дворічного навчання 

у відділеннях проведено написання контрольних завдань з базових дисциплін та 

конкурс-захист науково-дослідницьких робіт відповідно до умов конкурсу-

захисту у Малій академії наук. У зв’язку з вищезазначеним 

 

НАКАЗУЮ: 

 

І. Надати Свідоцтва про позашкільну освіту випускникам 

Природничої школи учнівської молоді відділення «Біологія»: 

1. Костюченко Аліні Олегівні, учениці навчально-виховного комплексу № 1 

Покровської міської ради Донецької області (посвідчення № 1). 

2. Пхайко Марії Олегівні, учениці навчально-виховного комплексу № 1 

Покровської міської ради Донецької області (посвідчення № 2). 

3. Ребенко Катерині Вікторівні, учениці Новосілківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Києво-Святошинського району Київської області 

(посвідчення № 3). 

4. Самойлову Павлу Дмитровичу, учню навчально-виховного комплексу № 1 

Покровської міської ради Донецької області (посвідчення № 4). 

5. Строган Віолетті Миколаївні, учениці Шахівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Донецької області (посвідчення № 5). 

6. Яблучанській Крістіні Миколаївні, учениці Шахівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Донецької області (посвідчення № 6). 



7. Кубрак Вікторії Віталіївні, учениці навчально-виховного комплексу № 1 

Покровської міської ради Донецької області (посвідчення № 7). 

8. Демешко Дар'ї Ігорівні, учениці навчально-виховного комплексу № 1 

Покровської міської ради Донецької області (посвідчення № 8). 

9. Клімашевській Вероніці Олексіївні, учениці навчально-виховного комплексу 

№ 1 Покровської міської ради Донецької області (посвідчення № 9). 

 

ІІ. Надати Свідоцтва про позашкільну освіту випускникам 

Природничої школи учнівської молоді відділення «Хімії»: 

1. Чорнобривець Єлизаветі Ігорівні, учениці середньої загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 3 Покровської міської ради Донецької області (посвідчення 

№ 10). 

 

ІІІ. Надати Свідоцтва про позашкільну освіту випускникам 

Природничої школи учнівської молоді відділення «Флористики і 

фітодизайну»: 

1. Троценко Анні Миколаївні, учениці спеціалізованої школи № 2 імені Дмитра 

Карбишева з поглибленим вивченням предметів природничого циклу 

м. Києва (посвідчення № 11). 

2. Шевченко Єлизаветі Петрівні, учениці спеціалізованої школи № 2 імені 

Дмитра Карбишева з поглибленим вивченням предметів природничого циклу 

м. Києва (посвідчення № 12). 

3. Манько Олені Олексіївні, лаборанту Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України (посвідчення 

№ 13). 

 

ІV. Перевести на ІІ курс та зарахувати слухачами другого року 

навчання Природничої школи учнівської молоді наступних учнів 

загальноосвітніх та позашкільних закладів освіти по відділеннях: 

Відділення «Біологія» 

1. Голофеєву Катерину Олегівну, ученицю загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 9 Покровської міської ради Донецької області. 

2. Грицая Іллю Ігоровича, учня комунального закладу «Луцький навчально-

виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 7-природничий 

ліцей Луцької міської ради Волинської області». 

3. Дзябенко Софію Сергіївну, ученицю Марганецької спеціалізованої 

загальноосвітньої школи № 9 з поглибленим вивченням окремих предметів 

Марганецької міської ради Дніпропетровської області, вихованку гуртка 

«Біологія» Міського еколого-натуралістичного центру дітей та учнівської 

молоді Марганецької міської ради. 

4. Єрьоменко Аліну Юріївну, ученицю Марганецької спеціалізованої 

загальноосвітньої школи № 9 з поглибленим вивченням окремих предметів 



Марганецької міської ради Дніпропетровської області, вихованку гуртка 

«Біологія» Міського еколого-натуралістичного центру дітей та учнівської 

молоді Марганецької міської ради. 

5. Коваленко Яну Олегівну, ученицю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 

Покровської міської ради Донецької області. 

6. Криштаплюк Аліну Миколаївну, ученицю комунального закладу «Луцький 

навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 7-

природничий ліцей Луцької міської ради Волинської області». 

7. Кузьменко Анастасію Павлівну, ученицю загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Охтирської міської ради, вихованку Охтирського міського 

центру позашкільної освіти-МАН. 

8. Міронця Артема Євгенійовича, учня комунального закладу Сумської обласної 

ради «Сумська обласна гімназія - інтернат для талановитих та творчо 

обдарованих дітей». 

9. Ополонець Вікторію Валентинівну, ученицю Житомирського екологічного 

ліцею № 24 

10. Паньковець Дарію Костянтинівну, ученицю Шахівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Донецької області. 

11. Парванову Ольгу Андріївну, ученицю Житомирського екологічного ліцею 

№ 24. 

12. Петрову Аліну Олександрівну, ученицю навчально-виховного комплексу № 1 

Покровської міської ради Донецької області. 

13. Полікарпову Анастасію Юріївну, ученицю комунального закладу «Луцький 

навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 7-

природничий ліцей Луцької міської ради Волинської області». 

14. Савостяна Віталія Вікторовича, учня Олешнянського навчально-виховного 

комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад Охтирської районної ради Сумської області. 

15. Слесь Катерину Миколаївну, ученицю комунального закладу Сумської 

обласної ради «Сумська обласна гімназія - інтернат для талановитих та 

творчо обдарованих дітей», вихованку комунального закладу Сумської 

обласної ради обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою 

молоддю. 

16. Чуру Аліну Станіславівну, ученицю навчально-виховного комплексу № 1 

Покровської міської ради Донецької області. 

17. Сергієнко Анжелу Олегівну, ученицю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 9 Покровської міської ради Донецької області. 

18. Кавюк Артема Олександровича, учня навчально-виховного комплексу № 1 

Покровської міської ради Донецької області. 

19. Прохоренко Вероніку Андріївну, ученицю загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 9 Покровської міської ради Донецької області. 



20. Чинник Євгенію Олександрівну, ученицю середньої загальноосвітньої школи 

№ 3 Покровської міської ради Донецької області. 

21. Берестяного Івана Сергійовича, учня школи № 104 імені Олега Ольжича 

м. Києва. 

22. Єрьоміну Анастасію Юріївну, ученицю Костянтинівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 9 Донецької області. 

23. Пастуха Олександра Олеговича, учня Уладівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Літинського району Вінницької області. 

24. Тацюка Петра Богдановича, учня Городенківської гімназії імені Антона 

Крушельницького Івано-Франківської області. 

25. Гордієнка Анатолія Анатолійовича, учня Городенківської гімназії імені 

Антона Крушельницького Івано-Франківської області. 

26. Юркіну Юлію Олексіївну, ученицю Костянтинівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 9 Донецької області. 

27. Булгакову Валерію Сергіївну, ученицю середньої загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 3 Покровської міської ради Донецької області. 

28. Яценко Вероніку Володимирівну, ученицю Таїрської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Одеської області. 

29. Гурьєвську Ангеліну Євгеніївну, ученицю навчально-виховного комплексу 

№ 1 Покровської міської ради Донецької області. 

 

Відділення «Хімія» 

1. Вискребець Валерію Олександрівну, ученицю середньої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 Покровської міської ради Донецької області. 

2. Сущенка Данила Дмитровича, учня навчально-виховного комплексу: 

«Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих 

предметів – дошкільний навчальний заклад» Добропільської міської ради 

Донецької області. 

3. Білого Дмитра Миколайовича, учня навчально-виховного комплексу: 

«Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих 

предметів – дошкільний навчальний заклад» Добропільської міської ради 

Донецької області. 

4. Сиротенко Валерію В’ячеславівну, ученицю гімназії «Академія» м. Києва. 

 

Відділення «Флористика і фітодизайн» 

1. Гайдук Дар'ю Вікторівну, ученицю Кіндратівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням інформатики та програмування 

Костянтинівського району Донецької області. 

2. Антипенко Наталію Володимирівну, ученицю навчально-виховного 

комплексу: «Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим 

вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний заклад» 

Добропільської міської ради Донецької області. 



3. Геніну Ганну Сергіївну, ученицю навчально-виховного комплексу: 

«Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих 

предметів – дошкільний навчальний заклад» Добропільської міської ради 

Донецької області. 

4. Самойлову Тетяну Василівну, ученицю навчально-виховного комплексу: 

«Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих 

предметів – дошкільний навчальний заклад» Добропільської міської ради 

Донецької області. 

5. Гусєву Уляну Олександрівну, ученицю навчально-виховного комплексу: 

«Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих 

предметів – дошкільний навчальний заклад» Добропільської міської ради 

Донецької області. 

6. Поливець Яну Вікторівну, ученицю навчально-виховного комплексу: 

«Спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих 

предметів – дошкільний навчальний заклад» Добропільської міської ради 

Донецької області. 

7. Фіщук Тетяну Миколаївну, вчителя біології навчально-виховного комплексу 

№ 1 м. Покровська Покровської міської ради Донецької області. 

8. Кулікову Вікторію Сергіївну, вчителя загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 9 Покровської міської ради Донецької області. 

9. Голосову Альону Володимирівну, методиста Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки 

України. 

10. Бевз Яну Максимівнау, ученицю комунального закладу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст. № 26 Вінницької міської ради». 

11. Рябінчук Анну Олександрівну, ученицю комунального закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 Вінницької міської ради». 

 

Відділення «Народні ремесла» 

1. Дегтярьову Поліну Вячеславівну, ученицю комунального закладу 

«Новомиколаївська загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ступенів» 

Дніпропетровської області. 

2. Сердюка Максима Олександровича, учня Київського вищого професійного 

училища деревообробки. 

3. Угляр Єву Олександрівну, ученицю Таїровської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Одеської області. 

4. Купінця Миколу Руслановича, учня комунального закладу «Загальноосвітня 

школа ІІ-ІІІ ступенів № 31 Вінницької міської ради, вихованця гуртка «Юні 

садівники» Вінницької обласної станції юних натуралістів. 

5. Федоренко Дар’ю Дмитрівну, ученицю комунального закладу 

«Загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів № 31 Вінницької міської ради, 

вихованку гуртка «Юні садівники» Вінницької обласної СЮН. 



 

V. Рекомендувати кращих випускників відділень «Біологія» та 

«Хімія» до участі у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (за окремим 

наказом). 

 

VІ. Надати подяки Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Міністерства освіти і науки України керівникам 

учнівських делегацій на Природничій школі учнівської молоді за активне 

сприяння Оргкомітету в проведенні весняної сесії 2017-2018 навчального 

року: 

1. Мигуну Павлу Петровичу, завідувачу відділом біології Вінницької 

обласної станції юних натуралістів. 

2. Будапрості Наталії Вікторівні, методисту Волинського обласного еколого-

натуралістичного центру. 

3. Ясик Ніні Федорівні, вчителю біології, хімії старшому вчителю КЗ 

«Новомиколаївська СЗШ І-ІІІ ступенів № 1» Дніпропетровської області. 

4. Катальниковій Світлані Володимирівні, керівнику гуртків Марганецького 

еколого-натуралістичного центру Дніпропетровської області. 

5. Шевчук Світлані Іванівні, керівнику гуртків Житомирського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 

6. Барабаш Вікторії Борисівні, вчителю Таїровської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Овідіопольського району Одеської області. 

7. Вознюк Любові Григорівні, керівнику гуртків КЗ Сумської обласної ради 

«Обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю». 

8. Фіщук Тетяні Миколаївні, вчителю НВК № 1 м. Покровська Донецької 

області. 

9. Ротко Катерині Олександрівнівні, вчителю ЗОШ № 3 м. Покровська 

Донецької області. 

10. Кулішовій Вікторії Сергіївні, вчителю ЗОШ № 9 м. Покровська Донецької 

області. 

11. Сабіровій Інні Миколаївні, методисту Добропільського районного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Донецької області. 

12. Вороновій Оксані Володимирівні, методисту, керівнику гуртків 

Донецького обласного еколого-натуралістичного центру. 

 

VІІ. Надати подяки Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Міністерства освіти і науки України викладачам, з числа 

науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, за високий 

рівень проведення теоретичних і практичних занять з учнями І і ІІ курсів 

Природничої школи учнівської молоді під час весняної сесії 2017-2018 

навчального року: 



1. Безусько Аллі Герасимівні, голові науково-методичної комісії з біології, 

екології, природознавства Міністерства освіти і науки України, кандидату 

біологічних наук.  

2. Бичкову Костянтину Леонідовичу, аспіранту кафедри неорганічної хімії 

хімічного факультету Київського Національного університету імені Тараса 

Шевченка. 

3. Бикиній Ніні Миколаївні, доценту кафедри агрохімії та якості продукції 

рослинництва Національного університету біорізноманіття і 

природокористування України, кандидату сільськогосподарських наук. 

4. Бордюжі Надії Петрівні, доценту кафедри агрохімії та якості продукції 

рослинництва Національного університету біорізноманіття і 

природокористування України, кандидату сільськогосподарських наук. 

5. Гончару Вадиму Валерійовичу, аспіранту природничого факультету 

Національного університету «Києво-Могилянська академія». 

6. Пахаренко Маргариті Вікторівні, аспіранту природничого факультету 

Національного університету «Києво-Могилянська академія». 

7. Потіхі Людмилі Михайлівні, старшому науковому співробітнику кафедри 

органічної хімії хімічного факультету Київського Національного університету 

імені Тараса Шевченка, доктору хімічних наук. 

8. Рушковському Станіславу Річардовичу, доценту кафедри генетики ННЦ 

«Інститут біології та медицини» Київського Національного університету імені 

Тараса Шевченка, кандидату біологічних наук. 

9. Соляник Олені Вікторівні, викладачу кафедри біології Національного 

медичного університету імені Олександра Богомольця. 

10. Федорчук Ользі Ігорівні, молодшому науковому співробітнику кафедри 

аналітичної хімії хімічного факультету Київського Національного університету 

імені Тараса Шевченка, кандидату хімічних наук. 

 

 

 

Директор, 

доктор педагогічних наук,  

професор       В. В. Вербицький 

 


