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

НАКАЗ
м. Київ

«29» березня 2019 р. № 35-О

Про направлення випускників 
Природничої школи учнівської 
молоді на ІІІ етап конкурсу захисту 
науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів Малої академії наук
України у 2019 році 

Відповідно  до  наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України  від
31.01.2015 р.  № 75  «Про  затвердження  Положення  про  Природничу  школу
учнівської молоді» 

НАКАЗУЮ:

1. За  результатами  навчання  у  Природничій  школі  учнівської
молоді, підсумковими оцінками за написання контрольної роботи з базової
дисципліни і захисту науково-дослідницьких робіт, рекомендувати кращих
випускників Природничої  школи учнівської  молоді  до участі  у  ІІІ  етапі
Всеукраїнського  конкурсу-захисту  науково-дослідницьких  робіт  учнів-
членів Малої академії наук України.

1.1. На відділення «Хімія та біологія»:
Відділення “Хімія та біологія”,

секція “Загальна біологія”
Тацюк  Петро
Богданович

учень 11 класу Городенківської гімназії імені Антона
Крушельницького Івано-Франківської області
секція “Біологія людини”

Коваленко  Яна
Олегівна

учениця  11  класу  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  № 9  Покровської  міської  ради
Донецької області
секція “Зоологія, ботаніка”

Білецька  Маргарита
Ігорівна

учениця  10  класу  Харківської  гімназії  № 116
Харківської міської ради Харківської області

секція “Медицина”
Гурьєвська  Ангеліна
Євгеніївна

учениця  11  класу  навчально-виховного  комплексу
№ 1 Покровської міської ради Донецької області 

секція “Валеологія”
Литвинюк  Марія
Віталіївна

учениця  11  класу  навчально-виховного  комплексу
№ 1 Покровської міської ради Донецької області



секція “Психологія”
Голофеєва  Катерина
Олегівна

учениця  11  класу  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  № 9  Покровської  міської  ради
Донецької області

секція “Хімія”
Пелипець  Єлизавета
Ігорівна

учениця  11 класу  Марганецької  гімназії,  вихованка
міського  еколого-натуралістичного  центру  дітей  та
учнівської  молоді  виконавчого  комітету
Марганецької  міської  ради  Дніпропетровської
області

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

Прохоренко Вероніка
Андріївна

учениця  11  класу  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  № 9  Покровської  міської  ради
Донецької області

секція “Охорона довкілля та раціональне природокористування”
Чура  Аліна
Станіславівна

учениця  11  класу  навчально-виховного  комплексу
№ 1  Покровської  міської  ради  Покровської  міської
ради Донецької області

секція “Агрономія”
Бєляєва  Катерина
Ігорівна

учениця  10  класу  Марганецької  гімназії,  вихованка
міського  еколого-натуралістичного  центру  дітей  та
учнівської  молоді  виконавчого  комітету
Марганецької  міської  ради  Дніпропетровської
області

секція “Ветеринарія та зоотехнія”
Гончар  Юлія
В'ячеславівна 

учениця  11  класу  Харківської  гімназії  № 116
Харківської міської ради Харківської області

секція “Лісознавство”
Єрьоміна  Анастасія
Юріївна

учениця 11 класу Костянтинівської загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  № 9  Костянтинівської  міської
ради Донецької області

секція “Селекція та генетика”
Жулковська  Злата
Юріївна

учениця  10  класу  комунального  закладу  «Луцький
навчально-виховний  комплекс  № 9  Луцької  міської
ради» Волинської області

2. Здійснити підготовку відповідної документації та матеріалів, на
заявлених  осіб,  для  участі  у  ІІІ  етапі  конкурсу-захисту  науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН (Якубова Н.М.).

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


