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НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«13» червня 2019 р. № 60

Про підсумки
Всеукраїнського зльоту юних
дослідників-природознавців

Відповідно  до  наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України  від
21.11.2018 р. № 1292 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за
основними напрямами позашкільної  освіти)»  та  листів  НЕНЦ МОН України
№ 148 від 24.04.2019 р. і ДІПО МОН України № 6/64-19 від 03.05.2019 р. «Про
проведення Всеукраїнського зльоту юних дослідників-природознавців» з 10 до
13  червня  ц. р.  у  м. Києві  Національним  еколого-натуралістичним  центром
учнівської  молоді  був  проведений  Всеукраїнський  зліт  юних  дослідників-
природознавців.

В  заході  взяли  участь  переможці  всеукраїнських  конкурсів  аграрного
напряму  з  16  регіонів  України  (Вінницької,  Волинської,  Дніпропетровської,
Донецької,  Житомирської,  Закарпатської,  Запорізької,  Івано-Франківської,
Кіровоградської,  Луганської,  Миколаївської,  Одеської,  Рівненської,
Тернопільської,  Чернівецької  та  Чернігівської  областей)  загальною кількістю
62 учасника.

У рамках Зльоту відбулись:
- ІІІ збір переможців Всеукраїнської інтернет-олімпіади «Крок до знань —

2019».  Були  присутні  переможці  з  Одеської,  Полтавської,  Сумської  та
Чернівецької областей, загальною кількістю – 15 учасників;

- Всеукраїнська літня Стартап-Школа «StartChemist». У заході прийняли
участь учні,  вихованці  закладів загальної  середньої  та  позашкільної  освіти –
учасники  всеукраїнських  конкурсів  хімічного  профілю  з  Донецької,
Житомирської, Полтавської, Харківської та Хмельницької областей, загальною
кількістю 20 учасників.

За підсумками Всеукраїнського зльоту юних дослідників-природознавців

НАКАЗУЮ:

І. Нагородити  дипломом Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України учасників
Всеукраїнського  зльоту  юних  дослідників-природознавців  за  високий



рівень  виконання  та  презентацію  науково-дослідницької  роботи  на
учнівській науково-практичній конференції:

за І місце:
1. Тимощук Софію, вихованку гуртка «Юні ботаніки» комунального закладу

«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради, ученицю 8 класу
Колоденського ліцею Корнинської сільської ради Рівненського району,  з
темою  роботи:  «Інтродукція  та  акліматизація  ірги  круглолистої
(Amelanchier  ovalis)  в  умовах  Північно-західного  лісостепу  України»
(90 балів).

за ІІ місце:
1. Бєлкову  Софію,  ученицю  9  класу  навчально-виховного  комплексу

«Малинівська  загальноосвітня  школа  I-III  ступенів  дошкільний
навчальний  заклад»  Покровської  райради  Донецької  області,  з  темою
роботи: «Хімічний склад ґрунтів» (85 балів);

2. Гриців  Анну,  вихованку  гуртка  «Аматори  рослинництва»  Івано-
Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції,  з  темою  роботи:
«Сортовипробування моркви» (84 балів).

за ІІІ місце:
1. Вовк  Вікторію,  ученицю  10  класу  комунального  закладу

«Дніпрорудненська  спеціалізована  школа  І-ІІІ  ступенів  «Світоч»
Василівської  районної  ради  Запорізької  області,  з  темою  роботи:
«Вирощування перцю в умовах Півдня України» (76 балів);

2. Іванова  Ростислава,  учня  7  класу  комунального  закладу  «Марганецька
спеціалізована  природничо-математична  школа  І-ІІІ  ступенів  № 11»
Марганецької міської ради; вихованця Міського еколого-натуралістичного
центру  дітей  та  учнівської  молоді  Дніпропетровської  області,  з  темою
роботи: «Порівняння врожайності суниці садової вирощених гідропонним
шляхом з рослинами відкритого грунту» (75 балів);

3. Катеринюк  Ангеліну,  ученицю  9-А  класу  комунального  закладу
«Ганнівська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  центр  позашкільної
освіти»  Ганнівської  сільської  ради  Новоукраїнського  району
Кіровоградської  області,  з  темою  роботи:  «Дослідження  впливу
фітопрепаратів на життєдіяльність колорадського жука» (75 балів);

4. Козменко  Юлію,  ученицю  6  класу  загальноосвітньої  школи  № 8
Чернівецької  міської  ради,  вихованку  гуртка  «Юні  господарочки»
КЗ «Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівсько   молоді»,  з  темою  роботи:  «Вирощування  кролів  в  ямах:
переваги та недоліки» (76 балів);

5. Корнюшу Дар’ю, ученицю 10-А класу комунального закладу «Ганнівська
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  центр  позашкільної  освіти»



Ганнівської  сільської  ради  Новоукраїнського  району  Кіровоградської
області,  з темою роботи: «Дослідження агроекологічного стану грунтів в
с. Ганнівка Новоукраїнського району» (75 балів);

6. Лучків  Тетяну,  ученицю  7  класу,  вихованку  еколого-натуралістичного
гуртка  «Друзі  природи»  Василівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІ ступенів Снігурівської районної ради Миколаївської області, з темою
роботи:  «Оставник одеський –  релікт та  ендемік  типчаково-ковилового
степу Снігурівщини» (76 балів);

7. Маслянку  Мар’яну,  ученицю  8  класу  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  № 8,  вихованку  гуртка  «Юні акваріумісти»,  м.  Ужгород
Закарпатської області, з темою роботи: «Вивчення пізньоцвіту осіннього в
урочищі «Пасіки Ужанського національного парку» (75 балів);

8. Мережу  Івана,  учня  9  класу  комунального  закладу  «Письмечівський
заклад загальної  середньої  освіти І-ІІ  ступенів» Солонянської  районної
ради,  вихованця  комунального  позашкільного  закладу  освіти
«Солонянський  центр  дитячої  та  юнацької  творчості» Солонянської
районної  ради Дніпропетровської  області,  з  темою роботи:  «Створення
власного  крапельного  поливу  і  дослідження  врожайності  огірків»
(78 балів);

9. Пан  Катерину,  ученицю  10  класу  комунального  закладу
«Дніпрорудненська  спеціалізована  школа  І-ІІІ  ступенів  «Світоч»
Василівської  районної  ради  Запорізької  області,  з  темою  роботи:
«Сортовипробування голландського сорту капусти Агресор F1» (79 балів);

10.Пашко  Анастасію,  ученицю  8  класу  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  № 8,  вихованку  гуртка  «Юні  акваріумісти»,  м. Ужгород
Закарпатської області, з темою роботи: «Вивчення пізньоцвіту осіннього в
урочищі «Пасіки Ужанського національного парку» (75 балів);

11.Пукавку  Анастасію,  ученицю  9  класу  Малокучурівського  НВК
Заставнівського  району  Чернівецької  області,  з  темою  роботи:
«Дослідження  ефективності  власноруч  виготовлених  приладів  для
крапельного поливу» (78 балів);

12.Романчук  Олену,  ученицю  8  класу  комунальної  установи  опорного
навчального  закладу  «Биківський  заклад  загальної  середньої  освіти
І-ІІІ  ступенів»  Романівського  району  Житомирської  області,  з  темою
роботи:  «Оцінка  продуктивності  різних  сортів  смородини  на  території
Полісся» (76 балів);

13.Степаненка Владислава, учня 8 класу Глодоської загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів  Новоукраїнської  районної  ради Кіровоградської  області,  з
темою роботи:  «Ефективність  позакореневого застосування  регуляторів
росту на посів ріпаку озимого» (75 балів);

14.Супрун Катерину, ученицю 10 класу ліцею № 15 м. Чернігова,  з  темою
роботи: «Дивовижна теплиця» (76 балів);



15.Фаркаша  Дмитра,  учня  8  класу  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
№ 8,  вихованця  гуртка  «Юні  акваріумісти»,  м. Ужгород,  Закарпатської
області,  з  темою  роботи:  «Вивчення  пізньоцвіту  осіннього  в  урочищі
«Пасіки» Ужанського національного парку» (75 балів);

16.Флоряк  Вікторію,  ученицю  8  класу  загальноосвітньої  школи  № 24
ім. О. Кобилянської  Чернівецької  міської  ради,  вихованку  гуртка  «Юні
господарочки»  КЗ  «Чернівецький  обласний  центр  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»,  з  темою  роботи:
«Вирощування кактусів з насіння та догляд за ними» (75 балів);

17.Янушкевич Софію, ученицю 10 класу ліцею № 15 м. Чернігова, з темою
роботи: «Дивовижна теплиця» (76 балів).

ІІ. Нагородити  дипломом Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України учасників
ІІІ збору переможців Всеукраїнської інтернет-олімпіади «Крок до знань –
2019» в рамках Всеукраїнського зльоту юних дослідників-природознавців
за високий рівень виконання та презентацію науково-дослідницької роботи
на учнівській науково-практичній конференції:

за І місце:
1. Гордієнка  Дмитрія,  учня  9  класу  Великописарівської  спеціалізованої

школи I-III ступенів iмені Героя Радянського Союзу І. М. Середи Сумської
області,  з  темою  роботи:  «Нарис  діяльності  шкільних  музеїв
Великописарівського району» (90 балів);

2. Піддубного  Владислава,  учня  6  класу  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 6 Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області,
з темою роботи: «Як врятувати Дніпро?» (90 балів).

за ІІ місце:
1. Кузьмін Ангеліну, ученицю 6 класу Ананьївського навчально-виховного

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія — дошкільний
навчальний заклад» Одеської області, з темою роботи: «Кольорові моря»
(87 балів).

ІІІ. Нагородити  дипломом Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України учасників
Всеукраїнського  зльоту  юних  дослідників-природознавців  за  успішне
проходження курсу «STEM-освіта з агробіологічного напряму»:

1. Андреєву Аліну, ученицю 7 класу Новгорода-Сіверської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 2 Новгорода-Сіверської міської ради Чернігівської
області;

2. Бахчеджи  Людмилу,  ученицю  10  класу  Олександрівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів,  вихованку  центру  еколого-



натуралістичної творчості учнівської молоді Чорноморської міської ради
Одеської області;

3. Бережанську  Анастасію,  ученицю  7  класу,  вихованку  еколого-
натуралістичного гуртка «Друзі природи» Василівської загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів Снігурівської районної ради Миколаївської області;

4. Бєлкову  Софію,  ученицю  9  класу  навчально-виховного  комплексу
«Малинівська  загальноосвітня  школа  I-III  ступенів  дошкільний
навчальний заклад» Покровської райради Донецької області;

5. Білецьку  Тамілу,  ученицю  7  класу  Тернопільської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 13 ім. Андрія Юркевича, вихованку гуртка «Юні
фермери»  Тернопільського  обласного  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді;

6. Буран Яну, ученицю 8 класу Краснопільської середньої загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Краснопільської сільської ради Гайсинського району
Вінницької області;

7. Вавричука  Михайла,  учня  8  класу  Тернопільської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 13 ім. Андрія Юркевича, вихованця гуртка «Юні
фермери»  Тернопільського  обласного  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді;

8. Вовк  Вікторію,  ученицю  10  класу  комунального  закладу
«Дніпрорудненська  спеціалізована  школа  І-ІІІ  ступенів  «Світоч»
Василівської районної ради Запорізької області;

9. Воробчак  Христину, вихованку  гуртка  «Аматори  рослинництва»  Івано-
Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції  Івано-Франківської
області;

10.Гриців  Анну,  вихованку  гуртка  «Аматори  рослинництва»  Івано-
Франківської міської дитячої екологічної станції;

11.Гудиму Лілію, ученицю 7 класу Тернопільської загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів  № 13  ім.  Андрія  Юркевича,  вихованку  гуртка  «Юні
фермери»  Тернопільського  обласного  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді;

12.Гур’янову  Каріну,  ученицю  9  класу  Андріївської  спеціалізованої
різнопрофільної  школи  І-ІІІ  ступенів  Бердянської  районної  ради
Запорізької області;

13.Данчака Максима,  учня 7  класу Тернопільської  ЗОШ І-ІІІ  ст. № 13 ім.
Андрія  Юркевича,  вихованця  гуртка  «Юні  фермери»  Тернопільського
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

14.Дейнегу  Діану,  ученицю  10  класу  Олександрівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів, вихованку центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді Чорноморської міської ради Одеської області;



15.Дерман  Олену,  вихованку  гуртка  «Юні  бджолярі»  КПНЗ  «РайСЮН»,
ученицю 8  класу  Миколаївської  загальноосвітньої  школи  I-III  ступенів
Покровської райради Донецької області;

16.Дудку  Вадима,  учня  10  класу  Врублівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Романівського району Житомирської області;

17.Змєєвську Нелю, ученицю 9 класу середньої спеціалізованої школи №17
м. Сєверодонецьк Луганської області;

18.Іванова Владислава,  учня  5  класу комунального закладу  «Марганецька
спеціалізована  природничо-математична  школа  І-ІІІ  ступенів  № 11»
Марганецької міської ради, вихованця Міського еколого-натуралістичного
центру  дітей  та  учнівської  молоді  виконавчого  комітету  Марганецької
міської ради Дніпропетровської області;

19.Іванова  Ростислава,  учня  7  класу  комунального  закладу  «Марганецька
спеціалізована  природничо-математична  школа  І-ІІІ  ступенів  № 11»
Марганецької міської ради; вихованця Міського еколого-натуралістичного
центру дітей та учнівської молоді Дніпропетровської області;

20.Катеринюк  Ангеліну,  ученицю  9-А  класу  комунального  закладу
«Ганнівська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  центр  позашкільної
освіти»  Ганнівської  сільської  ради  Новоукраїнського  району
Кіровоградської області;

21.Ковальчук Дарину, вихованку гуртка «Рослинники» комунального закладу
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради; ученицю 6 класу
Бронницької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Рівненського району;

22.Коваля  Артема,  учня  2  класу,  вихованця  гуртка  «Світ  навколо  нас»
Обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  на  базі
Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26 Миколаївської
міської ради Миколаївської області;

23.Козменко  Юлію,  ученицю  6  класу  загальноосвітньої  школи  № 8
Чернівецької  міської  ради,  вихованку  гуртка  «Юні  господарочки»
комунального  закладу  «Чернівецький  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»;

24.Коломієць  Анну,  ученицю  10  класу  Краснопільської  середньої
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Краснопільської  сільської  ради
Гайсинського району Вінницької області;

25.Корнюшу Дар’ю, ученицю 10-А класу комунального закладу «Ганнівська
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  центр  позашкільної  освіти»
Ганнівської  сільської  ради  Новоукраїнського  району  Кіровоградської
області;

26.Ліпартія  Георгія,  учня  9  класу  Сєвєродонецького  НВК  спеціалізованої
школи  колегіуму  Національного  університету  «Києво-Могилянської
академії» Сєвєродонецької міської ради Луганської області;



27.Лісянець  Вікторію,  ученицю  8  класу  Краснопільської  середньої
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступені  Краснопільської  сільської  ради
Гайсинського району Вінницької області;

28.Лоцмана  Едуарда,  вихованця  гуртка  «Юні  ботаніки»  комунального
закладу  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді»;

29.Лукі  Марину,  ученицю  10  класу  Олександрівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів, вихованку центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді Чорноморської міської ради Одеської області;

30.Лучків  Тетяну,  ученицю  7  класу,  вихованку  еколого-натуралістичного
гуртка  «Друзі  природи»  Василівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІ ступенів Снігурівської районної ради Миколаївської області;

31.Маловік Катерину, ученицю 10 класу Олександрівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів, вихованку центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді Чорноморської міської ради Одеської області;

32.Мамаєву  Анастасію,  ученицю  9  класу  КЗ «Обухівська  загальноосвітня
школа  № 1» Дніпровської  районної  ради;  вихованку  комунального
позашкільного  навчального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді» Дніпровської  районної  ради
Дніпропетровської області;

33.Маркєєву Віолетту, вихованку гуртка «Юні бджолярі» КПНЗ «РайСЮН»,
ученицю 7  класу  Миколаївської  загальноосвітньої  школи  I-III  ступенів
Покровської райради Донецької області;

34.Маслянку  Мар’яну,  ученицю  8  класу  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  № 8  м. Ужгород  Закарпатської  області,  вихованку  гуртка
«Юні акваріумісти»;

35.Мельника Олега, вихованця гуртка «Основи біології» КПНЗ «РайСЮН»,
учня  9  класу  Миколаївської  загальноосвітньої  школи  I-III  ступенів
Покровської райради Донецької області;

36.Мережу  Івана,  учня  9  класу  комунального  закладу  «Письмечівський
заклад загальної  середньої  освіти І-ІІ  ступенів» Солонянської  районної
ради,  вихованця  комунального  позашкільного  закладу  освіти
«Солонянський  центр  дитячої  та  юнацької  творчості» Солонянської
районної ради Дніпропетровської області;

37.Олексійчук Аліну, вихованку гуртка «Рослинники» комунального закладу
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради; ученицю 6 класу
Бронницької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Рівненського району;

38.Олексійчук Анну, вихованку гуртка «Рослинники» комунального закладу
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради; ученицю 6 класу
Бронницької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Рівненського району;



39.Пан  Катерину,  ученицю  10  класу  комунального  закладу
«Дніпрорудненська  спеціалізована  школа  І-ІІІ  ступенів  «Світоч»
Василівської районної ради Запорізької області;

40.Пашко  Анастасію,  ученицю  8  класу  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  № 8  м. Ужгород  Закарпатської  області,  вихованку  гуртка
«Юні акваріумісти»;

41.Пелих  Діану,  вихованку  гуртка  «Природа  рідного  краю»  Івано-
Франківської міської дитячої екологічної станції;

42.Пожар Катерину, ученицю 10 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
с. Забороль Луцького району Волинської області;

43.Пукавку  Анастасію,  ученицю  9  класу  Малокучурівського  НВК
Заставнівського району Чернівецької області;

44.Романчук  Олену,  ученицю  8  класу  комунальної  установи  опорного
навчального  закладу  «Биківський  заклад  загальної  середньої  освіти
І-ІІІ ступенів» Романівського району Житомирської області;

45.Романчук  Руслану,  ученицю  10  класу  Гордіївської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 5 Романівського району Житомирської області;

46.Рудюка  Олександра,  учня  8  класу  комунального  закладу  «Ганнівський
навчально-виховний  комплекс  «Середня  загальноосвітня  школа  -
дошкільний  навчальний  заклад» Верхньодніпровської  районної  ради
Дніпропетровської області;

47.Савіцьку  Катерину,  ученицю  8  класу  Ясногородської  філії  опорного
навчального закладу «Романівська гімназія» Житомирської області;

48.Сем’янів Аліну, вихованку гуртка «Орнітологи» Калушської станції юних
натуралістів Івано-Франківської області;

49.Сивокінь  Вероніку,  ученицю  7  класу  Новгорода-Сіверської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Новгорода-Сіверської міської
ради Чернігівської області;

50.Скуріду Софію, ученицю 9 класу середньої спеціалізованої школи № 17
м. Сєверодонецьк Луганської області;

51.Степаненка Владислава, учня 8 класу Глодоської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області;

52.Страшко  Діану,  ученицю  10  класу  Андріївської  спеціалізованої
різнопрофільної  школи  І-ІІІ  ступенів  Бердянської  районної  ради
Запорізької області;

53.Суліменко Вікторію, ученицю 8 класу середньої загальноосвітньої школи
№ 10 м. Сєверодонецьк Луганської області;

54.Супрун Катерину, ученицю 10 класу ліцею № 15 м. Чернігова;
55.Тимощук Софію, вихованку гуртка «Юні ботаніки» комунального закладу

«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради; ученицю 8 класу
Колоденського ліцею Корнинської сільської ради Рівненського району;



56.Тихонович Альону, ученицю 7 класу, вихованку еколого-натуралістичного
гуртка  «Друзі  природи»  Василівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІ ступенів Снігурівської районної ради Миколаївської області;

57.Фаркаша Дмитра, учня 8 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8
м. Ужгород Закарпатської області, вихованця гуртка «Юні акваріумісти»;

58.Флоряк  Вікторію,  ученицю  8  класу  загальноосвітньої  школи  № 24
ім. О. Кобилянської  Чернівецької  міської  ради,  вихованку  гуртка  «Юні
господарочки»  комунального  закладу  «Чернівецький  обласний  центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»;

59.Шинкарюк Сусанну, ученицю 10 класу Заставнівського закладу загальної
середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Заставнівської  ОТГ,  вихованку  гуртків
комунального  закладу  «Заставнівський  міський  центр  еколого-
естетичного виховання дітей та юнацтва» Чернівецької області;

60.Юрій  Ольгу,  ученицю  10  класу  Краснопільської  середньої
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Краснопільської  сільської  ради
Гайсинського району Вінницької області;

61.Юхимчук  Соломію,  ученицю  10  класу  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів с. Забороль Луцького району Волинської області;

62.Янушкевич Софію, ученицю 10 класу ліцею № 15 м. Чернігова.

ІV. Нагородити  дипломом Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України учасників
ІІІ збору переможців Всеукраїнської інтернет-олімпіади «Крок до знань –
2019» в рамках  Всеукраїнського зльоту юних дослідників-природознавців
за успішне проходження курсу «STEM-освіта з агробіологічного напряму»:

1. Александренко Олександру, ученицю 10 класу загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 1 Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області;

2. Гордієнка  Дмитрія,  учня  9  класу  Великописарівської  спеціалізованої
школи I-III ступенів iмені Героя Радянського Союзу І. М. Середи Сумської
області;

3. Кишкар  Тамару,  ученицю  10  класу  Державного  навчального  закладу
«Гадяцьке вище професійне аграрне училище» Полтавської області;

4. Костенко  Дар’ю,  вихованку  комунального  закладу  «Роменська  міська
Мала академія наук учнівської молоді» Роменської міської ради Сумської
області,  ученицю 7  класу  Роменської  спеціалізованої  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 2 імені академіка А. Ф. Йоффе Роменської міської
ради Сумської області;

5. Кузьмін Ангеліну, ученицю 6 класу Ананьївського навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія — дошкільний
навчальний заклад» Одеської області;

6. Піддубного  Владислава,  учня  6  класу  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 6 Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області;



7. Пусяка Іллю, учня 11 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області;

8. Сидоренко Тетяну, вихованку  комунального закладу  «Роменська міська
Мала академія наук учнівської молоді» Роменської міської ради Сумської
області,  ученицю 9  класу  Роменської  спеціалізованої  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 1 імені П. І. Калнишевського Роменської міської
ради Сумської області;

9. Слепенюк  Ірину,  ученицю  8  класу,  вихованку  Чернівецького  міського
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької
області;

10.Уніжонного  Антона,  учня  10  класу  Державного  навчального  закладу
«Гадяцьке вище професійне аграрне училище» Полтавської області.

V. Нагородити  дипломом Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України учасників
Всеукраїнської  літньої  Стартап-Школи  «StartChemist  2019»  в  рамках
Всеукраїнського  зльоту  юних  дослідників-природознавців,  за  успішне
проходження  курсу  практикумів  з  хімії  на  базі  хімічних  лабораторій
закладів позашкільної, вищої освіти та академічних установ:

1. Абазіна  Олександра  Олександровича,  учня  9  класу,  вихованця
комунального  закладу  «Харківська  обласна  Мала  академія  наук
Харківської обласної ради»;

2. Барду Катерину Володимирівну, ученицю 9 класу Полтавського обласного
наукового  ліцею-інтернату  ІІ-ІІІ  ступенів  при  Кременчуцькому
педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка;

3. Головню  Віктора,  вихованця  гуртка  «Юний  хімік»  Житомирського
міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді;

4. Дем’янчук  Катерину  Олександрівну,  ученицю  9  класу  комунального
опорного  закладу  освіти  «Глибочицький  ліцей» Глибочицької  сільської
ради Житомирського району Житомирської області;

5. Дмитрів  Вікторію  Володимирівну,  ученицю  9  класу  Полтавського
обласного наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому
педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка;

6. Єлісєєнка  Івана  Костянтиновича,  учня  10  класу  навчально-виховного
комплексу № 1 м. Покровськ Донецької області;

7. Михальчука Ярослава Віталійовича, учня 10 класу Ізюмської гімназії № 3
Ізюмської міської ради Харківської області;

8. Моню Ксенію Олександрівну, ученицю 9 класу НВК № 1 м. Покровська
Донецької області;

9. Недашківського Віталія, вихованця гуртка «Юний хімік» Житомирського
міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді;



10.Палія  Дмитра  Миколайовича,  учня  10  класу  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 1 м. Славути Хмельницької області;

11.Рожко  Єву  Олександрівну,  ученицю  8  класу  Полтавського  обласного
наукового  ліцею-інтернату  ІІ-ІІІ  ступенів  при  Кременчуцькому
педагогічному коледжі імені А. С. Макаренка;

12.Устимовича  Дмитра,  вихованця  гуртка  «Юний  хімік»  Житомирського
міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді;

13.Хапіліну Валерію Романівну, ученицю 9 класу НВК № 1 м. Покровська
Донецької області.

VІ. Надати  сертифікат  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України керівникам
делегацій за успішне проходження курсу «STEM-освіта» з агробіологічного
напряму  в  рамках  Всеукраїнського  зльоту  юних  дослідників-
природознавців (10 год.):

1. Бадай Валентині Яремівні, методисту Івано-Франківської міської дитячої
екологічної станції Івано-Франківської області;

2. Батюх Наталії  Григорівні,  керівнику гуртків  Тернопільського обласного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

3. Борсук  Нонні  Сергіївні,  керівнику  гуртків  «Юні  друзі  природи»
Комунального  закладу  «Запорізький  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради;

4. Величканич  Ользі  Михайлівні,  завідувачу  відділу  біології  та
дослідницько-експериментальної  роботи  Закарпатського  обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

5. Власик  Аллі  Миколаївні,  завідувачу  відділу  біології  та  сільського
господарства  комунального  закладу  «Станція  юних  натуралістів»
Рівненської обласної ради;

6. Гончаренко  Дар’ї  Юріївні,  методисту  Комунального  позашкільного
навчального закладу  «Районна  станція  юних натуралістів»  Покровської
райради Донецької області;

7. Івановій  Оксані  Ярославівні,  вчителю  біології  КЗ «Марганецька
спеціалізована  природничо-математична  школа  І-ІІІ  ступенів  № 11»
Марганецької  міської  ради,  керівнику  гуртка  Міського  еколого-
натуралістичного центру дітей та учнівської молоді виконавчого комітету
Марганецької міської ради Дніпропетровської області;

8. Коваль Ірині  Валеріївні,  завідуючій відділом Миколаївського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

9. Корень  Тетяні  Іванівні,  методисту  комунального  закладу  «Чернігівська
обласна станція юних натуралістів»;

10.Котик Мирославі Євгеніївні, заввідділом Волинського обласного еколого-
натуралістичного центру;



11.Кузьмінській  Валентині  Василівні,  методисту  Чернівецького  обласного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

12.Лоцман  Тетяні  Василівні,  методисту  комунального  закладу
«Кіровоградський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді»;

13.Матвієвській  Оксані  Володимирівні,  методисту  Луганського  обласного
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
м. Сєвєродонецьк Луганської області;

14.Медусі  Ользі  Олександрівні,  керівнику  гуртків  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Чорноморської міської ради,
вчителю біології Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Чорноморської міської ради Одеської області;

15.Сидорчук Катерині Яківні, директору Краснопільської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Краснопільської сільської ради Гайсинського району
Вінницької області;

16.Соловській Світлані Олегівні, керівнику гуртків Романівського районного
будинку дитячої творчості Житомирської області;

17.Катан Наталії Валеріївні, керівнику гуртка Чернівецького міського центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

18.Мізіній  Наталії  Олександрівні,  заступнику  директора  з  навчально-
виховної  роботи,  вчителю  хімії  та  біології  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 1 Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області;

19.Обідець  Катерині  Олександрівні,  вчителю  іноземної  мови
Великописарівської  спеціалізованої  школи  І-ІІІ  ступенів  імені  Героя
Радянського  Союзу  І. М. Середи;  керівнику  гуртка  «Народознавство»
Великописарівської  районної  станції  юних  натуралістів
Великописарівської районної ради Сумської області;

20.Пасанецькій Юлії Сергіївні, вчителю географії Ананьївського навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія –
дошкільний навчальний заклад» Одеської області;

21.Харченко Анні  Андріївні,  керівнику наукової  секції  «Англійська  мова»
комунального закладу «Роменська міська Мала академія наук учнівської
молоді» Роменської міської ради Сумської області;

22.Ващук Олені Василівні, вчителю хімії та біології ЗОШ І-ІІІ ступенів № 19
м. Житомира,  керівнику  міжшкільного  гуртка  «Юний  хімік»
Житомирського міського ЦНТТУМ, кандидату педагогічних наук;

23.Григор’євій  Тетяні  Миколаївні,  вчителю  хімії  комунального  опорного
закладу  освіти  «Глибочицький  ліцей»  Глибочицької  сільської  ради
Житомирського району Житомирської області;

24.Крамаренку Андрію Вікторовичу, старшому викладачу кафедри загальної
та неорганічної хімії Навчально-наукового інституту хімічних технологій



та  інженерії  НТУ  «ХПІ»,  керівнику  творчого  учнівського  об’єднання
КЗ «Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної ради»;

25.Михайленко  Лідії  Володимирівні,  викладачу  природничих  дисциплін
наукового  ліцею  «Політ»  при  Кременчуцькому  педагогічному  коледжі
Полтавської області;

26.Мігутіній  Олені  Олександрівні,  вчителю хімії  НВК № 1  м. Покровська
Донецької  області,  вчителю-методисту,  вчителю  вищої  категорії,
Заслуженому вчителю України;

27.Панкратьєвій  Вікторії  Вікторівні,  методисту  КЗ «Харківська  обласна
Мала академія наук Харківської обласної ради»;

28.Шебаршину  Віктору  Олександровичу, учителю  інформатики  НВК  № 1
м. Покровська Донецької області.

VІІ. Надати  подяку  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України керівникам
делегацій  за  творчий  підхід  та  ініціативність  під  час  проведення
Всеукраїнського зльоту юних дослідників-природознавців:

1. Бадай Валентині Яремівні, методисту Івано-Франківської міської дитячої
екологічної станції Івано-Франківської області;

2. Батюх Наталії  Григорівні,  керівнику гуртків  Тернопільського обласного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

3. Борсук  Нонні  Сергіївні,  керівнику  гуртків  «Юні  друзі  природи»
Комунального  закладу  «Запорізький  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради;

4. Величканич  Ользі  Михайлівні,  завідувачу  відділу  біології  та
дослідницько-експериментальної  роботи  Закарпатського  обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

5. Власик  Аллі  Миколаївні,  завідувачу  відділу  біології  та  сільського
господарства  комунального  закладу  «Станція  юних  натуралістів»
Рівненської обласної ради;

6. Гончаренко  Дар’ї  Юріївні,  методисту  Комунального  позашкільного
навчального закладу  «Районна  станція  юних натуралістів»  Покровської
райради Донецької області;

7. Івановій  Оксані  Ярославівні,  вчителю  біології  КЗ «Марганецька
спеціалізована  природничо-математична  школа  І-ІІІ  ступенів  № 11»
Марганецької  міської  ради,  керівнику  гуртка  Міського  еколого-
натуралістичного центру дітей та учнівської молоді виконавчого комітету
Марганецької міської ради Дніпропетровської області;

8. Коваль Ірині  Валеріївні,  завідуючій відділом Миколаївського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

9. Корень  Тетяні  Іванівні,  методисту  комунального  закладу  «Чернігівська
обласна станція юних натуралістів»;



10.Котик Мирославі Євгеніївні, заввідділом Волинського обласного еколого-
натуралістичного центру;

11.Кузьмінській  Валентині  Василівні,  методисту  Чернівецького  обласного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

12.Лоцман  Тетяні  Василівні,  методисту  комунального  закладу
«Кіровоградський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді»;

13.Матвієвській  Оксані  Володимирівні,  методисту  Луганського  обласного
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
м. Сєвєродонецьк Луганської області;

14.Медусі  Ользі  Олександрівні,  керівнику  гуртків  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Чорноморської міської ради,
вчителю біології Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Чорноморської міської ради Одеської області;

15.Сидорчук Катерині Яківні, директору Краснопільської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Краснопільської сільської ради Гайсинського району
Вінницької області;

16.Соловській Світлані Олегівні, керівнику гуртків Романівського районного
будинку дитячої творчості Житомирської області.

VІІІ. Надати  подяку  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України керівникам
проектів за підготовку учасників до ІІІ збору переможців Всеукраїнської
інтернет-олімпіади  «Крок  до  знань  –  2019»  в  рамках  Всеукраїнського
зльоту юних дослідників – природознавців:

1. Григорович  Валентині  Петрівні,  викладачу  математики  Державного
навчального  закладу  «Гадяцьке  вище  професійне  аграрне  училище»
Полтавської області. Керівнику проекта «Світ великих чисел»;

2. Катан Наталії Валеріївні, керівнику гуртка Чернівецького міського центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Керівнику проекта
«Біоекологічні  умови  вирощування  шапинкових  грибів  в  домашніх
умовах на прикладі гливи звичайної (Pleurotus ostreatus)»;

3. Мізіній  Наталії  Олександрівні,  заступнику  директора  з  навчально-
виховної  роботи,  вчителю  хімії  та  біології  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 1 Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області.
Керівнику проектів: «Створення шкільного осередку екологічної освіти»
та «Вода – основа життя»;

4. Обідець  Катерині  Олександрівні,  вчителю  іноземної  мови
Великописарівської  спеціалізованої  школи  І-ІІІ  ступенів  імені  Героя
Радянського  Союзу  І. М. Середи;  керівнику  гуртка  «Народознавство»
Великописарівської  районної  станції  юних  натуралістів



Великописарівської  районної  ради Сумської  області.  Керівнику проекта
«Нарис діяльності шкільних музеїв Великописарівського району»;

5. Пасанецькій Юлії Сергіївні, вчителю географії Ананьївського навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія –
дошкільний  навчальний  заклад»  Одеської  області.  Керівнику  проекта
«Кольорові моря»;

6. Сауті  Наталії  Миколаївні,  викладачу  Державного  навчального  закладу
«Гадяцьке  вище  професійне  аграрне  училище»  Полтавської  області.
Керівнику  проекта  «Шляхи  зменшення  шкідливих  викидів
автотранспорту у навколишнє середовище»;

7. Ткаченко  Олександрі  Дмитрівні,  вчителю  географії  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 6 Горішньоплавнівської міської ради Полтавської
області. Керівнику проекта «Як врятувати Дніпро?»;

8. Харченко Анні  Андріївні,  керівнику наукової  секції  «Англійська  мова»
комунального закладу «Роменська міська Мала академія наук учнівської
молоді»  Роменської  міської  ради Сумської  області.  Керівнику проектів:
«Difficulties if British humour interpretation (on the material of modern kid’s
jokes from the Internet Magazine Kids World Fun)» та «Influence of modern
English neologisms on the Ukrainian language in the sphere of fashion».

ІХ. Надати подяку Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  керівникам
учнівських  делегацій  за  підготовку вихованців-учасників  Всеукраїнської
літньої  Стартап-Школи  «StartChemist  2019»  в  рамках  Всеукраїнського
зльоту юних дослідників-природознавців:

1. Ващук Олені Василівні, вчителю хімії та біології ЗОШ І-ІІІ ступенів № 19
м. Житомира,  керівнику  міжшкільного  гуртка  «Юний  хімік»
Житомирського міського ЦНТТУМ, кандидату педагогічних наук;

2. Григор’євій  Тетяні  Миколаївні,  вчителю  хімії  комунального  опорного
закладу  освіти  «Глибочицький  ліцей»  Глибочицької  сільської  ради
Житомирського району Житомирської області;

3. Крамаренку Андрію Вікторовичу, старшому викладачу кафедри загальної
та неорганічної хімії Навчально-наукового інституту хімічних технологій
та  інженерії  НТУ  «ХПІ»,  керівнику  творчого  учнівського  об’єднання
КЗ «Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної ради»;

4. Михайленко  Лідії  Володимирівні,  викладачу  природничих  дисциплін
наукового  ліцею  «Політ»  при  Кременчуцькому  педагогічному  коледжі
Полтавської області;

5. Мігутіній  Олені  Олександрівні,  вчителю хімії  НВК № 1  м. Покровська
Донецької  області,  вчителю-методисту,  вчителю  вищої  категорії,
Заслуженому вчителю України;



6. Панкратьєвій  Вікторії  Вікторівні,  методисту  КЗ «Харківська  обласна
Мала академія наук Харківської обласної ради»;

7. Шебаршину  Віктору  Олександровичу, учителю  інформатики  НВК  № 1
м. Покровська Донецької області.

Х. Надати подяку Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  за  високий
професіоналізм  та  творчий  підхід  у  проведенні  агробіологічного
практикуму  для  учасників  Всеукраїнського  зльоту  юних  дослідників-
природознавців:

1. Заіменко  Наталії  Василівні,  доктору  біологічних  наук,  директору
Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України;

2. Кузнєцову  Володимиру  Вікторовичу,  головному  спеціалісту  відділу
акліматизації  плодових  рослин  Національного  ботанічного  саду  імені
М. М. Гришка НАН України;

3. Кузьмінець Оксані  Миколаївні,  кандидату с.-г. наук,  асистенту кафедри
садівництва  імені професора  В. Л. Симиренка  Національного
університету біоресурсів і природокористування України;

4. Скрипченко  Надії  Василівні,  кандидату  біологічних  наук,  старшому
науковому  співробітнику  відділу  акліматизації  плодових  рослин
Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України;

5. Колективу Білоцерківського діагностичного центру Компанії «Syngenta».

ХІ. Надати подяку Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за особисту участь в
організації  та  проведенні  Всеукраїнської  літньої  Стартап-Школи
«StartChemist 2019»:

1. Адамчук-Чалій  Надії  Іванівні,  докторанту  Інституту  мікробіології  та
вірусології  ім. Д. К. Заболотного  НАН  України,  кандидату  біологічних
наук;

2. Бей  Ірині  Миколаївні,  методисту  II  категорії  лабораторії  хіміко-
біологічних  наук  та  наук  про  Землю  Національного  центру  «Мала
академія  наук  України»,  науковому  співробітнику  Інституту  хімії
високомолекулярних сполук НАН України, кандидату хімічних наук;

3. Бику  Михайлу  Володимировичу,  кандидату  технічних  наук,  доценту
кафедри  технології  електрохімічних  виробництв  хіміко-технологічного
факультету НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»;

4. Воробйовій Вікторії Іванівні, кандидату технічних наук, доценту кафедри
фізичної хімії хіміко-технологічного факультету НТУУ «КПІ імені Ігоря
Сікорського»;



5. Єфімовій Вероніці Гаріївні, кандидату технічних наук, доценту кафедри
фізичної хімії хіміко-технологічного факультету НТУУ «КПІ імені Ігоря
Сікорського»;

6. Кримцю Григорію Володимировичу, кандидату технічних наук, асистенту
кафедри  технології  неорганічних  речовин,  водоочищення  та  загальної
хімічної  технології  хіміко-технологічного факультету НТУУ «КПІ імені
Ігоря Сікорського»;

7. Лапінському Андрію Вікторовичу,  кандидату технічних наук,  старшому
викладачу  кафедри  технології  неорганічних  речовин,  водоочищення  та
загальної  хімічної  технології  хіміко-технологічного  факультету  НТУУ
«КПІ імені Ігоря Сікорського»;

8. Назаренку Володимиру Івановичу,  провідному науковому співробітнику
Інституту  біохімії  ім. О. В. Палладіна  НАН  України,  кандидату
біологічних наук;

9. Панасу  Ігорю  Данковичу,  молодшому  науковому  співробітнику
лабораторії нанобіотехнологій Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН
України;

10.Толстову  Олександру  Леонідовичу,  методисту  II  категорії  лабораторії
хіміко-біологічних наук та наук про Землю Національного центру «Мала
академія  наук  України»,  старшому  науковому  співробітнику  Інституту
хімії високомолекулярних сполук НАН України, кандидату хімічних наук;

11.Фроленковій  Світлані  Василівні,  кандидату  технічних  наук,  доценту
кафедри  технології  електрохімічних  виробництв  хіміко-технологічного
факультету НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського».

ХІІ. Надати  подяку  Національного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  за
оригінальне  творче  привітання  учасників  Всеукраїнського  зльоту  юних
дослідників-природознавців:

1. Буран  Яні,  учениці  8  класу  Краснопільської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  Краснопільської  сільської  ради  Гайсинського  району
Вінницької області;

2. Коломієць  Анні,  учениці  10  класу  Краснопільської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Краснопільської сільської ради Гайсинського району
Вінницької області;

3. Лісянець  Вікторії,  учениці  8  класу  Краснопільської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступені Краснопільської сільської ради Гайсинського району
Вінницької області;

4. Юрій Ользі,  учениці 10 класу Краснопільської загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів  Краснопільської  сільської  ради  Гайсинського  району
Вінницької області.



ХІІІ. Надати  подяку  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за високий
рівень  підготовки  вихованців  та  виконання  концертної  програми  для
учасників Всеукраїнського зльоту юних дослідників-природознавців:

1. Комендантову  Леоніду  Федоровичу, викладачу  музики  по  класу  гітари
Дитячої музичної школи № 35 Подільського району м. Києва;

2. Теплій Наталії Василівні, викладачу музики по класу акордеону і баяну
Дитячої музичної школи № 35 Подільського району м. Києва;

3. Соловей  Надії  Яківні,  викладачу  музики  по  класу  вокалу  Дитячої
музичної школи № 35 Подільського району м. Києва;

4. Волкову Матвію, юному гітаристу, вихованцю Дитячої  музичної  школи
№ 35 Подільського району м. Києва;

5. Лучковій Лізі, юній вокалістці, вихованці Дитячої музичної школи № 35
Подільського району м. Києва;

6. Шалаєву Андрію, юному гітаристу, вихованцю Дитячої музичної школи
№ 35 Подільського району м. Києва;

7. Шерстюк Соні,  юній акордеоністці,  вихованці  Дитячої  музичної  школи
№ 35 Подільського району м. Києва;

8. Якимасі Арині, юній гітаристці, вихованці Дитячої музичної школи № 35
Подільського району м. Києва.

ХІV. Надати  грамоту  Національного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  за
багаторічну плідну співпрацю та всебічну підтримку у справі виховання
нової генерації науковців-природознавців:

1. Компанії «Сингента»;
2. Дитячій музичній школі № 35 Подільського району м. Києва;
3. Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна;
4. Лабораторії експериментальних досліджень Національного центру «Мала

академія наук України»;
5. Музею популярної науки і техніки «Експериментаніум»;
6. Хіміко-технологічному факультету НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського».

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


