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

НАКАЗ
м. Київ

«21» травня 2018 р. № 52

Про підсумки проведення
Всеукраїнської трудової акції
«Кролик»

Відповідно  до  Орієнтовного  плану  всеукраїнських  і  міжнародних  очно-
заочних  масових  заходів  з  учнівською  та  студентською  молоддю  Міністерства
освіти і науки України протягом 2017-2018 навчального року в закладах загальної
середньої та позашкільної освіти України проходила Всеукраїнська трудова акція
«Кролик».  Участь  в  акції  взяли  заклади  освіти  з  19  регіонів  України,  а  саме:
Вінницької,  Дніпропетровської,  Донецької,  Житомирської,  Запорізької,  Івано-
Франківської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської,
Сумської,  Тернопільської,  Херсонської,  Хмельницької,  Чернівецької  та
Чернігівської областей.

Найактивнішу  участь  взяли  навчальні  заклади  Дніпропетровської,
Рівненської Херсонської та Черкаської областей. Загалом на розгляд оргкомітету
було представлено 77 проектів.

Відповідно до рішення журі

НАКАЗУЮ:

І.  Визнати  переможцями  трудової  акції  «Кролик»  та  нагородити
грамотами  Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді МОН України наступних учасників:

І місце
1. Вихованців  гуртка  «Юні  кролівники»  ЖОЦЕНТУМ  ЖОР  Житомирської

області за роботу« Кролик» (91 бал)
2. Бутову  Вікторію  Сергіївну,  ученицю  11-го  класу  Шевської  ЗОШ

І-ІІІ ступенів Магдалинівського району Дніпропетровської області за роботу
«Профілактика  пасалурозу  кроликів  шляхом  впливу  водних  настоїв
лікарських рослин на розвиток личинок» (98 балів)

3. Вітчука  Вадима,  учня  4-А  класу  КЗ  «Бабинська  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів»
Гощанського  району  Рівненської  області  за  роботу  «Перший
документальний фільм «Мої кролики»» та «Поради і спостереження юного
кролівника» (93 бали)



4. Домерат  Вікторію, ученицю 9 класу Копайгородської  ЗОШ І-ІІІ  ступенів
ім. О. С. Пушкіна  Барського  району  Вінницької  області  за  роботу
«Технологія вирощування кролів» (96 балів)

5. Кучер  Ольгу  Володимирівну,  ученицю  8  класу  Бронницької  ЗОШ
І-ІІ  ступенів  м.  Могилів-Подільський  Вінницької  області  за  роботу
«Особливості вирощування кролів породи Французький баран» (94 бали)

6. Юннатів  гуртка  «Юні  кролівники»  Центру  еколого-натуралістичний
творчості  учнівської  молоді  м.  Миргород  Полтавської  області  за  роботу
«Кролик» (95 балів)

ІІ місце
7. Власюк  Поліну,  ученицю  2-Г  класу  Рівненського  навчально-виховного

комплексу  №12,  вихованку  гуртка  «Квітковий  дивосвіт»  комунального
закладу «Станція юних натуралістів» м.Рівне Рівненської області за роботу
«Цікавий світ домашніх тварин» (81 бал)

8. Учнів  1-го  класу  Дмитрівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Каховського  району
Херсонської області за роботу« Кролик» (80 балів)

9. Лупинко Тетяну та Щуцьку Крістіну, вихованок еколого- натуралістичного
відділу Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості Волинської
області за роботу «Вплив рідкісних кормів на приріст у кролів» (74 бали)

10.Гюльназарову  Марію,  ученицю  10-Б  класу  Херсонської  спеціалізованої
школи  І-ІІІ  ст.  №  30  з  поглибленим вивченням  предметів  природничого-
математичного  циклу  та  англійської  мови  Херсонської  області  за  роботу
«Кролик» (78 балів)

11.Губка Кирила, учня 6-го класу КЗ «НВК №26» КМР, вихованця гуртка КЗ
«ДЕЦ» КМР «Юні друзі природи» м. Кам'янське Дніпропетровської області
за роботу «Утримання та способи годівлі кролів» (77 балів)

12.Касьяненко  Карину,  вихованку  гуртка  «Юні  овочівники»  Мар’їнської
районної станції юних натуралістів Донецької області за роботу «Кролик»
(78 балів)

13.Борисенко  Микиту  Владиславовича,  учня  6  класу  КЗШ  №44,  вихованця
гуртка «Любителі  домашніх тварин» КПНЗ «СЮН Покровського району»
КМР,  м.  Кривий  Ріг  Дніпропетровської  області  за  роботу  «Хвороби
декоративних  кролів  та  їх  лікування  в  умовах  зоологічного  комплексу»
(79 балів)

14.Коверського  Володимира,  учня  7  –В  класу  Тернопільської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.
№ 24 Тернопільської області за роботу «Вплив комбінованого типу годівлі на
ріст та розвиток кролів в умовах приватного сектору» (80 балів)

15.Сем’янів Аліну, ученицю 5-А класу ЗОШ І-ІІІ ст. №3 м.Калуш, вихованку
гуртка  «Юні  натуралісти»  Центру  науково-технічної  творчості  учнівської
молоді  еколого-натуралістичного  відділу  Калуського  району  Івано-
Франківської області за  роботу «Дослідження кормової бази та  технологій
годівлі кролів» (81 бал)



16.Лакізу  Марію,  вихованку  гуртка  «За  гуманне  ставлення  до  тварин»
Шепетівського  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
Шепетівського  району  Хмельницької  області  за  роботу  «Визначення
оптимальних умов утримання декоративних порід кролів» (80 балів)

17.Вихованців  гуртка  «Юні  любителі  домашніх  тварин»  Полтавського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської  молоді  Полтавської
області за роботу «Кролик» (72 бали)

18.Вихованців гуртка «Любителі домашніх тварин» Кременчуцького еколого-
натуралістичного центру учнівської  молоді  Полтавської  області  за  роботу
«Кролик»(74 бали)

19.Ковбасенко  Любов,  вихованку  гуртка  «Свійські  тварини»  Сумського
міського  центру  еклого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Сумської області за роботу «Прояв гетерозисного ефекту на енергію росту і
живу масу молодняку кролів» (81 бал)

20.Лебедєву  Катерину,  вихованку  гуртка  «Кролівники»  еколого
-натуралістичного відділу Глухівського міського центру дитячої та юнацької
творчості Сумської області за роботу «Кролик» (71 бал)

21.Савку  Ксенію,  ученицю 10  класу  Новоселицької  гімназії  Новоселицького
району  Чернівецької  області  за  роботу  «Вирощування  кролів  -  сімейна
справа» (75 балів)

22.Григорець  Маргариту, ученицю  5-б  класу  Брусницької  ЗЗСО  І-ІІІ  ст.  ім.
І. Миколайчука Кіцманського району Чернівецької області за роботу «Міні
-кролеферма» (76 балів)

23.Вихованців  гуртка  «Зелені  скарби»  еколого-  натуралістичного  відділу
ЦДЮТ відділу освіти Смілянської райдержадміністрації Черкаської області
за роботу «Кролик» (71 бал)

ІІІ місце
24.Базиленко Софію та Навроцького Давида,  учнів 2-го класу Любовицького

навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад І ступеня»
Малинського району Житомирської області за роботу «Улюбленці кролики»
(58 балів)

25.Кононова  Стаса,  учня  9-Б  класу  районної  станції  юних  натуралістів  при
Новозбур”ївській ЗОШ І-ІІІ ст. №1 Херсонської області за роботу «Кролик»
(61 бал)

26.Леоненко  Дмитра,  учня  7-  го  класу  Коробківської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Каховського району Херсонської області за роботу «Кролик» (56 балів)

27.Пташенчука Д.О., учня Горностаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 імені Героя
Радянського  союзу  Цвіка  Степана  Степановича  Горностаївського  району
Херсонської області за роботу «Кролик» (53 бали)

28.Мусатого Дениса Вікторовича, учня 9-го класу Тавричанського НВК «ЗОШ
І-ІІІ ст.-ДНЗ» Тавричанської сільської ради Каховського району Херсонської
області за роботу «Кролик» (52 бали)



29.Смішко Ольгу, ученицю 9-а класу комунального закладу освіти «Навчально-
виховний комплекс № 102», вихованку гуртка комунального позашкільного
навчального закладу «Станція юних натуралістів №2» Дніпровської міської
ради Дніпропетровської області за роботу «Кролик» (53 бали)

30.Кривобок Аліку, ученицю 7-го класу КЗО «Середня загальноосвітня школа
№  140»  Дніпровської  міської  ради  Дніпропетровської  області  за  роботу
«Вивчення хвороб кролів, їх лікування та профілактика» (61 бал)

31.Швець  Антоніну,  ученицю  9-го  класу  Водянської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Компаніївської районної ради Кіровоградської області за роботу «Кролик»
(56 бали)

32.Олещенко Людмилу Григорівну, ученицю 11-го класу комунального закладу
«Інгульське  навчально-виховне  об’єднання  І-ІІІ  ступенів»  Устинівської
районної ради Кіровоградської області за роботу «Кролик» (60 бали)

33.Яремчук Романа, учня 4-го класу та Яремчук Христину, ученицю 7 класу
Малинівського  НВК  Гощанського  району  Рівненської  області  за  роботу
«Штучне вигодовування кроленят: міф чи реальність» (61 бал)

34.Андрющенко Варвару, ученицю 7 класу КМР КСШ №71, вихованку гуртка
«Юні  кролівники» КПНЗ «СЮН Покровського району»  міста  Кривий Ріг
Покровського  району  Дніпропетровської  області  за  роботу  «Декоративні
карликові кролики» (61 бал)

35.Кривоноса  Артема,  Васюк  Софію,  Федусь  Артема,  учнів  3-го  класу
Липівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Талалаївського району Чернігівської області
за роботу «Кролик» (58 балів)

36.Єрмоленко Вікторію,  вихованку  гуртка  «Природа  та  фантазія» Новгород-
Сіверського Центру дитячої та юнацької творчості Чернігівської області за
роботу «Пухнасті красені» (59 балів)

37.Кудрю  Катерину  Ігорівну,  ученицю  4-го  класу  Вознесенської  ЗОШ
І-ІІІ  ступенів  Мелітопольської  РДА  Запорізької  області  за  роботу
«Вирощування кролів в домашніх умовах» (53 бали)

38.Ганжину  Софію,  вихованку  гуртка  «Любителі  декоративних  та  домашніх
тварин» Будинку дитячої та юнацької  творчості «Центр розвитку дітей та
молоді»  м.Бердянськ  Запорізької  області  за  роботу  «Ріст  і  розвиток
молодняка  кролів  залежно  від  додавання  у  рацін  годування  біологічних
стимуляторів» (52 бали)

39.Яреська Максима Сергійовича,  учня  9-го  класу  Великокринківської  ЗОШ
І-ІІІ ступенів Глобинського району Полтавської області за роботу «Кролик»
(51 бал)

40.Вихованців  гуртка  «Юні  зоологи»  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської  молоді  Полтавської  області  за  роботу
«Дослідження  збільшення  продуктивності  кролів  шляхом  ущільнення
окролів» (55 балів)

41.Пономарчука Павла,  учня  5-го  класу  Краснопільського НВК «ДНЗ-  ЗОШ
І-ІІІ ст.» Уманського району Черкаської області за роботу «Кролик» (53 бал)



42.Бойку  Корину  Г.,  ученицю  9-го  класу  Йорданештської  ЗОШ  №2  І-ІІ  ст.
Глибоцької райдержадміністрації  Чернівецької області за роботу «Від хобі
до бізнесу» (56 балів)

43.Грекул  Марію,  ученицю  6-А  класу  Лужанського  ЗЗСО  І-ІІІ  ступенів
ім. В. Орелецького, вихованку екологічного гуртка «Юні охоронці природи»
Кіцманського  районного  будинку  дитячої  творчості  Кіцманської  РДА
Чернівецької області за роботу «Кролик» (51 бал)

44.Семченка  Ростислава,  учня  10-го  класу  Кочубіївської  ЗОШ І-ІІІ  ступенів
Уманського району Черкаської області за роботу «Кролик» (50 бал)

45.Пасько Олексія, гуртківця Черкаської райСЮН Черкаської області за роботу
«Кролик» (57 бал)

ІІ.  За  кращу  методичну  розробку  заняття  педагогічних  працівників
нагородити  дипломом  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді МОН України:

1. Денисюка  Івана  Васильовича,  керівника  гуртка  «Юні  кролівники»
Житомирського  обласного  центру  еколого-  натуралістичної  творчості
учнівської молоді м.Житомир 

2. Бибу Анатолія  Миколайовича,  вчителя  біології  вищої  кваліфікаційної
категорії,  керівника  гуртка  «Юні  орнітологи»  Шевської  ЗОШ
І-ІІІ ступенів Магдалинівського району Дніпропетровської області

3. Демчук  Ольгу  Володимирівну,  вчителя  біології  Копайгородської  ЗОШ
І-ІІІ ступенів ім. О. С. Пушкіна Барського району Вінницької області

4. Ломовцеву Ірину Миколаївну, керівника гуртка «Юні кролівники» Центру
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  м. Миргород
Полтавської області.

Адміністрація та педагогічний колектив НЕНЦ МОН України висловлює
щиру  подяку  керівникам  обласних,  районних  та  міських  державних
департаментів  (управлінь)  освіти  і  науки,  керівникам  та  педагогічним
працівникам закладів позашкільної та загальної середньої освіти за підготовку
учнівської молоді, організацію та проведення трудової акції.

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


