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

НАКАЗ
м. Київ

«15» квітня 2019 р. № 40

Про підсумки проведення
Всеукраїнської трудової акції
«Кролик»

Відповідно до затвердженого Міністерством освіти і науки України плану
роботи  НЕНЦ  на  2019  рік  та  з  метою  підвищення  ефективності  діяльності
навчальних закладів  у  галузі  тваринництва,  зокрема кролівництва,  залучення
учнівської  молоді  до  активної  роботи  в  цій  сфері,  проведення  професійно-
орієнтаційної  роботи  серед  підростаючого покоління,  Національний еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України
проводить щорічну Всеукраїнську акцію «Кролик» (далі – акція). 

Участь  в  акції  взяли  заклади  освіти  з  16  регіонів  України,  а  саме:
Вінницької,  Волинської,  Дніпропетровської,  Донецької,  Житомирської,
Запорізької,  Івано-Франківської,  Одеської,  Полтавської,  Рівненської,  Сумської,
Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей.

Найактивнішу  участь  взяли  навчальні  заклади  Дніпропетровської,
Житомирської,  Запорізької,  Рівненської  та  Херсонської  областей.  Загалом на
розгляд оргкомітету було представлено 71 проект.

На підставі 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. Бодянчук  Анну, ученицю 7-А класу  Шипинецького  загальноосвітнього

закладу середньої освіти І-ІІІ ступенів Кіцманського району, Чернівецької
області. (93 бали)

2. Ілюк Владиславу, ученицю 7-А класу Шипинецького загальноосвітнього
закладу середньої освіти І-ІІІ ступенів Кіцманського району, Чернівецької
області. (93 бали)

3. Вихованців  гуртка  «Свійські  тварини»  Сумського  міського  центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. (93 бали)

4. Вихованців гуртка «Юні кролівники» Нововолинського центру дитячої та
юнацької творчості  Волинської області. (91 бал)



5. Жовмір Олександру, ученицю 7 класу Дяковецького навчально-виховного
комплексу «Середня загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів -  дошкільний
навчальний заклад» ім. М.П. Стельмаха Літинського району,  Вінницької
області. (94 бали)

6. Корнієнко  Ксенію,  вихованку  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн
інтер'єру»  Мар'їнської  районної  станції  юних натуралістів Мар'їнського
району Донецької області. (92 бали)

7. Лопуховича  Назара,  учня  10  класу  Закладу  загальної  середньої  освіти
«Деревківський ліцей» Волинської області. (94 бали)

8. Парфелюк Анну, ученицю 10 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
с. Залісся Камінь-Каширського району Волинської області. (97 балів)

9. Семінько Юлію,  ученицю 5  класу  Липівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Талалаївської селищної ради, Чернігівської області. (91 бал)

10.Смішко  Ольгу,  ученицю  10  класу  комунального  закладу  освіти
«Навчально-виховний  комплекс  №  102»  Середньої  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  -  дошкільний  навчальний  заклад  (ясла-садок)»
комбінованого  типу  Дніпровської  міської  ради,   Рівненської  області.
(96 балів)

11.Тарасенко  Аліну,  ученицю  5  класу  Єлизаветівської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Мар'їнської  районної  ради,  вихованку  гуртка
«Природа рідного краю» Мар'їнської районної станції юних натуралістів
Донецької області. (94 бали)

12.Честу Дарину, ученицю 5 класу Єлизаветівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів  Мар'їнської  районної  ради,  вихованку  гуртка  «Природа
рідного краю» Мар'їнської районної станції юних натуралістів Донецької
області. (94 бали)

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

ІІ місце
1. Ваховську Діану, ученицю 10 класу, вихованку гуртка «Школа еколідерів»

Центру  позашкільної  освіти  м.  Коростень  Житомирської  області.
(87 балів)

2. Верлату Олену, ученицю 10 класу Комунальної установи «Новоселівської
загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів» Пологівського району Запорізької
області. (88 балів)

3. Вихованців  гуртка  «Юні  зоологи»  Позашкільного  навчально-виховного
об'єднання  Кам'янець-Подільської  міської  ради  Хмельницької  області.
(84 бали)

4. Вітчука  Вадима  та  учнів  5  класу  комунального  закладу  «Бабинська
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Гощанської  районної  ради
Рівненської області. (86 балів)



5. Войлокову Ганну, ученицю 11 класу Херсонської спеціалізованої школи
І-ІІІ  ступенів  №  30  з  поглибленим  вивченням  предметів  природничо-
математичного  циклу  та  англійської  мови  Херсонської  міської  ради
Херсонської області. (87 балів)

6. Іващенка Семена, учня 7 класу Комунального закладу освіти  «Середня
загальноосвітня  школа  №  140»  Дніпровської  міської  ради,  вихованця
гуртка  «Птахівництво  з  основами  ветеринарії  та  зоогігієни»
Комунального закладу освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді» Дніпропетровської області. (85 балів)

7. Ісарєва  Володимира,  учня  8  класу  Новонекрасівської  загальноосвітньої
школи Ізмаїльського району Одеської області. (86 балів)

8. Колісніченко  Анастасію,  ученицю  10  класу  Комунальної  установи
«Новоселівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів» Пологівського
району Запорізької області. (88 балів)

9. Кузьменко Юлію,  ученицю 6 класу Чернівецька загальноосвітня школа
І-ІІІ  ступенів  №8  Чернівецької  міської  ради,  вихованку  гуртка  «Юні
господарочки» Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді. (85 балів)

10. Манзюка  Вадима,  учня  7  класу  Комунального  закладу  освіти
«Середня  загальноосвітня  школа  №  140»  Дніпровської  міської  ради,
вихованця  гуртка  «Птахівництво  з  основами ветеринарії  та  зоогігієни»
Комунального закладу освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді» Дніпропетровської області (85 балів)

11. Мединського  Максима,  учня  9  класу  навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  -  дошкільний
навчальний  заклад»  с.  Сальниця,  вихованця  гуртка  «Юні  екологи»
районної  комунальної  позашкільної  навчальної  установи  «Станція
юннатів» Хмільницької районної ради Вінницької області.

12. Пєтухова Дмитра, учня 7 класу Комунального закладу «Навчально-
виховний  комплекс  №  26»,  вихованця  гуртка  «Юні  друзі  природи»
Комунального закладу «Дитячий екологічний центр» Кам'янської міської
ради Житомирської області. (84 бали)

13. Поліщук  Ірину,  ученицю  6-А  класу  Черняхівської  гімназії
Черняхівської  районної  державної  адміністрації  Житомирської  області.
(82 бали)

14. Рудніцьку Ангеліну, ученицю 5 класу Коднянської загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Житомирського  району  Житомирської  області.
(81 бал)
с.  Сальниця,  вихованця  гуртка  «Юні  екологи»  районної  комунальної
позашкільної  навчальної  установи  «Станція  юннатів»  Хмільницької
районної ради Вінницької області. (86 балів)

15.Степаненко  Юлію,  ученицю  11  класу  Комунального  закладу
«Великознам'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Кам'янсько-
Дністровського району» Запорізької області. (86 балів)



16.Учнівський колектив 9-8 класу середньої загальноосвітньої школи № 12,
вихованців  гуртка  «Аматори  рослинництва»  Івано-Франківської  міської
дитячої екологічної станції. (88 балів)

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

ІІІ місце
1. Бондаренка  Андрія,  учня  Олександрівської  загальноосвітньої  школи

І-ІІІ ступенів Каланчацької селищної ради, вихованця гуртка «Любителі
домашніх тварин» Херсонської області. (73 бали)

2. Борисенка Микиту, учня 7  класу Криворізької  загальноосвітньої  школи
№ 44,  вихованця  гуртка  «Любителі  декоративних  і  свійських  тварин»
Комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Станція  юних
натуралістів  Покровського  району»  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської області. (73 бали)

3. Вихованців гуртка «Любителі декоративних і домашніх тварин» Будинку
дитячої  та  юнацької  творчості  «Центр  розвитку  дітей  та  молоді»
м. Бердянська Запорізької області. (77 балів)

4. Вихованців  гуртка  «Природа  рідного  краю»  Комунального  закладу
«Районний  центр  дитячої  та  юнацької  творчості»  при  Дмитрівській
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Херсонської області. (75 балів)

5. Вихованців  гуртка  «Юний  зоолог»  Шостинської  міської  станції  юний
натураліст Шостинської міської ради  Сумської області. (75 балів)

6. Войцехівського  Владислава,  учня  1  класу  Червонохатківської  філії
Опорного  навчального  закладу  «Романівська  гімназія»  Романівського
району Житомирської області. (74 бали)

7. Гаврилюк  Уляну,  вихованку  гуртка  «Світ  природи»  Костопільського
будинку школярів та юнацтва Костопільської районної ради Рівненської
області. (78 балів)

8. Кірея  Артема,  учня  11  класу  Костянтинівського  районного  навчально-
виховного  об'єднання  «Гімназія  –  Мала  академія  наук  №  1  «Таврія»
Мелітопольської районної ради Запорізької області.(76 балів)

9. Ковбасенко  Любов,  вихованку  гуртка  «Свійські  тварини»  Сумського
міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді.
(75 балів)

10. Козаренка  Миколу,  вихованця  гуртка  «Лікарські  рослини»
Комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Районна  станція
юних  натуралістів»  Покровської  районної  ради  Донецької  області.
(75 балів)

11. Кропивницьку  Альбіну,  вихованку  Чечельницької  районної  станції
юних натуралістів Вінницької області. (74 бали)

12. Лесь Анну, вихованку Черкаської районної станції юних натуралістів
Черкаської районної ради Черкаської області. (73 бали)



13. Мугиля Назара, вихованця гуртка «За гуманне ставлення до тварин»
Шепетівського  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Хмельницької області. (76 балів)

14. Мунтяна  Дмитра,  учня  7-А  класу  Молодійської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Чернівецької області. (74 бали)

15. Савка Ксенію, ученицю 11 класу Новоселицької гімназії, Чернівецької
області. (76 балів)

16. Сидорук Ольгу, ученицю 8 класу Кунинської загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів Здолбунівської районної ради, вихованку гуртка «Юні друзі
природи» Рівненської області. (73 бали)

17. Сопіну Марію, ученицю 5-А класу середньої школи № 13, вихованку
Нікопольського  еколого-натуралістичного  центру  Дніпропетровської
області. (74 бали)

18. Учнівський  колектив  6  класу  Чорноморівської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Каховської  районної  ради  Херсонської  області.
(74 бали)

19. Фаринюк  Валентину,  ученицю  10  класу  навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  -  дошкільний
навчальний  заклад»  с.  Сальниця,  вихованку  гуртка  «Юні  екологи»
районної  комунальної  позашкільної  навчальної  установи  «Станція
юннатів» Хмільницької районної ради Вінницької області. (78 балів)

ІV. Надати подяки Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді  Міністерства освіти і  науки України керівникам робіт
переможців  за  залучення  учнівської  молоді  до  активної  роботи  в  сфері
тваринництва:

1. Бадраку  Олександру  Вікторовичу,  керівнику  гуртка  «Юний  зоолог»
Шостинської міської станції юний натураліст Шостинської міської ради
Сумської області.

2. Басарабі А.В., вчителю Новоселицької гімназії Чернівецької області.
3. Березці  Любові  Василівні,  вчителю вищої  категорії,  вчителю-методисту

Шипинецького загальноосвітнього закладу середньої освіти І-ІІІ ступенів
Кіцманського району Чернівецької області.

4. Бирук  Галині  Миколаївні,  вчителю  хімії  та  екології
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  с.  Залісся  Камінь-Каширського
району Волинської області.

5. Богомоловій  Оксані  Антонівні,  керівнику  гуртка  «Юні  зоологи»
Позашкільного  навчально-виховного  об'єднання  Кам'янець-Подільської
міської ради Хмельницької області.

6. Вітчук  Оксані  Валеріївні,  вчителю  історії  комунального  закладу
«Бабинська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Гощанської  районної
ради Рівненської області.

7. Вовченко Ірині Олександрівні, керівнику гуртка Нікопольського еколого-
натуралістичного центру Дніпропетровської області.



8. Вовчок  Марії  Михайлівні,  вчителю  біології  Дяковецького  навчально-
виховного  комплексу  «Середня  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  -
дошкільний навчальний заклад» ім. М.П. Стельмаха Літинського району
Вінницької області.

9. Волошиній  Олені  В'ячеславівні,  керівнику  гуртків  Шепетівського
міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Хмельницької області.

10. Ворошиловій  Валентині  Анатоліївні,  вчителю біології  Липівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Талалаївської  селищної  ради
Чернігівської області.

11. Гейко Ользі Миколаївні, керівнику гуртка «Любителі декоративних
і  свійських  тварин»  Комунального  позашкільного  навчального  закладу
"Станція  юних натуралістів Покровського району" Криворізької  міської
ради Дніпропетровської області.

12. Гришиній  Т.М.,  керівнику  гуртка  «Любителі  декоративних  і
домашніх  тварин»  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  «Центр
розвитку дітей та молоді» м. Бердянська Запорізької області.

13. Дацишиній  Людмилі  Петрівні,  керівнику  роботи  Кунинської
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Здолбунівської  районної  ради
Рівненської області.

14. Дегтярьовій  Л.В.,  керівнику  гуртка  «Природа  рідного  краю»
Комунального закладу «Районний центр дитячої та юнацької творчості»
при  Дмитрівській  загальноосвітній  школі  І-ІІІ  ступенів  Херсонської
області.

15. Дідківській  М.В.,  керівнику  гуртка  «Школа  еколідерів»  Центру
позашкільної освіти м. Коростень Житомирської області.

16. Земсковій  Людмилі  Олександрівні,  керівнику  гуртка  «Юні  друзі
природи»  Комунального  закладу  «Дитячий  екологічний  центр»
Кам'янської міської ради Дніпропетровської області.

17. Зіркевич  Ользі  Миколаївні,  керівнику  гуртка  «Юні  кролівники»
Нововолинського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Волинської
області.

18. Ісай Олені Олексіївні, вчителю біології вищої категорії, методисту
Херсонської  спеціалізованої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  30  з  поглибленим
вивченням  предметів  природничо-математичного  циклу  та  англійської
мови Херсонської міської ради Херсонської області.

19. Климович Наталії Петрівні, вчителю біології Комунальної установи
«Новоселівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів»  Пологівського
району Запорізької області.

20. Коваленко  Марії  Костянтинівні,  вчителю  зарубіжної  літератури
Олександрівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Каланчацької
селищної ради Херсонської області.

21. Ковдриш  А.М.,  вчителю  Новоселицької  гімназії  Чернівецької
області.



22. Козаренко  Віталіні  Іванівні,  керівнику  гуртків  Комунального
позашкільного навчального закладу «Районна станція юних натуралістів»
Покровської районної ради.

23. Костіній  Валентині  Павлівні,  керівнику  гуртка  «Флористика  та
фітодизайн  інтер'єру»  Мар'їнської  районної  станції  юних  натуралістів
Мар'їнського району Донецької області.

24. Кужель Г.І., керівнику гуртка «Свійські тварини» завідувачу відділу
натуралістичної  та  дослідницької  роботи  Сумського  міського  центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

25. Кузьмінській  В.В.,  методисту,  керівнику  гуртка  «Юні
господарочки» Чернівецького  центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді.

26. Кулик  Ользі  Андріївні,  вчителю  біології  Закладу  загальної
середньої освіти «Деревківський ліцей» Волинської області.

27. Куцак  Олені  Аврелівні,  вчителю  біології  та  хімії  Молодійської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чернівецької області.

28. Ложковій  Ірині  Юріївні,  керівнику  гуртків  Черкаської  районної
станції юних натуралістів Черкаської районної ради Черкаської області.

29. Ломанцевій Тамарі Дмитрівні, керівнику гуртка «Природа рідного
краю» Мар'їнської районної станції юних натуралістів Донецької області.

30. Мананковій  Тетяні  Миколаївні,  вчителю  біології  Комунального
закладу  «Великознам'янська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  № 3
Кам'янсько-Дністровського району» Запорізької області.

31. Нестеренко Ірині Миколаївні, вчителю комунального закладу освіти
«Навчально-виховний  комплекс  №  102»  Середньої  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  -  дошкільний  навчальний  заклад  (ясла-садок)»
комбінованого типу Дніпровської міської ради Дніпропетровської області.

32. Ніколовій Валентині Петрівні, вчителю біології та керівнику гуртка
Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  «Юний  еколог»  на  базі
Новонекрасівської  загальноосвітньої  школи  Ізмаїльського  району
Одеської області.

33. Острук  Валентині  Василівні,  керівнику  гуртка  Чечельницької
станції юних натуралістів Вінницької області.

34. Рудніцькій Аліні Геннадіївні, практичному психологу, соціальному
педагогу  Коднянської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Житомирського району Житомирської області.

35. Савич  Жанні  Володимирівні,  керівнику  гуртків  еколого-
натуралістичного напрямку Костопільського будинку школярів та юнацтва
Костопільської районної ради Рівненської області.

36. Сікорській  О.П.,  керівнику  гуртка  «Юні  екологи  районної
комунальної  позашкільної  навчальної  установи  «Станція  юннатів"
Хмільницької районної ради» Вінницької області.



37. Сікорській  О.П.,  керівнику  гуртка  «Юні  екологи»  районної
комунальної  позашкільної  навчальної  установи  «Станція  юннатів»
Хмільницької районної ради Вінницької області.

38. Славінській  Світлані  Миколаївні,  вчителю  трудового  навчання
Чорноморівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Каховської
районної ради Херсонської області.

39. Стасенко  Анастасії  Віталіївні,  керівнику  гуртка  «Птахівництво  з
основами  ветеринарії  та  зоогігієни»  Комунального  закладу  освіти
«Обласний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді»
Дніпропетровської області.

40. Тихоненко  О.В.,  вчителю  хімії  Костянтинівського  районного
навчально-виховного  об'єднання  «Гімназія-Мала  академія  наук  № 1
«Таврія» Мелітопольської районної ради Запорізької області.

41. Фещук Тетяні Миколаївні, вчителю біології Черняхівської гімназії
Черняхівської районної державної адміністрації Житомирської області.

42. Шевчук  Вірі  Петрівні,  вчителю  початкових  класів
Червонохатківської  філії  Опорного  навчального  закладу  «Романівська
гімназія» Романівського району Житомирської області.

43. Шиян  Галині  Григорівні,  завідуючій  зоолого-рослинницьким
відділом, керівнику гуртка «Аматори рослинництва» Івано-Франківської
міської дитячої екологічної станції.

V. 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 НЕНЦ,
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


