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

НАКАЗ
м. Київ

 «12» вересня 2019 р.                                                                                 № 70 

Про підсумки
Всеукраїнського форуму
учнівських трудових об’єднань

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 27.06.2019 №
6/220-19  «Про  проведення  Всеукраїнського  форуму  учнівських  трудових
об’єднань», керуючись наказом Міністерства освіти і науки України                від
21.11.18.р.  № 1292  «Про затвердження Плану всеукраїнських  і  міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за
основними  напрямами  позашкільної  освіти)»,  10-13  вересня  відбувся
Всеукраїнський форум учнівських трудових об’єднань (далі – Форум). 

В  заході  взяли  участь  представники  з  24  областей  України.  У  рамках
Форуму відбувалися:  презентація  виставки «Щедрість  рідної  землі»,  наукова
конференція  «Я  –  бренд  своєї  країни»,  пізнавальний  Сільськогосподарський
квест «Україна – аграрна країна», екскурсії-практикуми до агрофірм «Syngenta»
та  «Евріка»,  до  Одеського  державного  аграрного  університету  та  Одеської
національної академії харчових технологій.

За результатами Форуму

НАКАЗУЮ:

І.  Нагородити  дипломом  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  за  перемогу  у  квесті
«Аграрний марафон» у рамках Всеукраїнського форуму учнівських трудових
об’єднань:

І ступеня (87 б.): 
Батюк Анну (Чернігівська область),
Усову Наталію (Чернігівська область),
Іванченко Миколу (Полтавська область),
Уреке Михайла (Чернівецька область),
Микичук Ольгу (Чернівецька область),
Стельмах Марію (Житомирська область),
Жукович Артема (м. Київ),
Еберлі Ірину (Миколаївська область),
Навроцьку Дар’ю (Хмельницька область),
Кізяка Олександра (Львівська область),
Дмитришину Поліну (Вінницька область),



Тищенко Кароліну (Київська область),
Чорного Івана (Тернопільська область),
Тернову Ксенію (Дніпропетровська область),
Лебідь Данііла (Дніпропетровська область),
Семенову Олександру (Черкаська область),
Кузьменко Таю (Сумська область),
Сумцову Анастасію (Сумська область),
Скрипник Софію (Сумська область),
Маляр Вікторію (Полтавська область),
Юрець Дмитра (Черкаська область),
Бобир Станіслава (Херсонська область),
Фомнюк Вікторію (Хмельницька область),
Ілинич Назарія (Київська область),
Чічіну Іванку (Черкаська область), 
Бабакіну Анну (Кіровоградська область),

ІІ ступеня (80 б.):
Семененко Тимура (Запорізька область),      
Рижова Кирила (Запорізька область),            
Толпенко Олександра (Запорізька область),  
Вусату Тамару (Одеська область),                  
Ісарєва Володимира (Одеська область),           
Бевзіцьку Софію (Миколаївська область),      
Рокитенець Катерину (Житомирська область),    
Гаць Юлію (Волинська область),
Сторожук Наталію (Рівненська область),
Гурського Назара (Тернопільська область),
Кондратенко Дар’ю (Кіровоградська область),
Кармазіну Софію (Кіровоградська область),
Устьянцеву Олександру (Луганська область),
Іванченко Максима (Полтавська область),
Варду Вадима (Полтавська область),
Невойт Альону (Полтавська область),
Шевцову Єлизавету (Сумська область),
Гоголя Михайла (Івно-Франківська область),
Паш Оксану (Закарпатська область),
Мжень Тасію (Закарпатська область),
Присяжного Ростислава (Львівська область),
Бораковського Богдана (Львівська область),
Гуцуляк Тетяну (Івно-Франківська область),
Жакоміну Софію (Херсонська область),
Горбась Микиту (Донецька область),
Колоднюк Софію (Хмельницька область),

ІІІ ступеня (77 б.):
Мелієву Камілу (Вінницька область),                            
Кобеляцького Тараса (Херсонська область),
Коломієць Анну (Вінницька область),                            



Скрягу Валерія (Донецька область),                            
Ткачинську Дар’ю (Чернігівська область),                     
Бекреньова Романа (Сумська область),                   
Варахобу Христину (Дніпропетровська область),                
Кобелєву Поліну (Харківська область),                
Кравця Данила (Рівненська область),
Марченко Вероніку (Херсонська область),
Чумак Наталію (Рівненська область),
Рудько Андрія (Полтавськаобласть),
Андрусенко Софію (Житомирська область),
Михайлівського Владислава (Київська область),
Кулика Микиту (Донецька область),
Бірюкова Назарія (Запорізька область),
Перетятько Олександра (Миколаївська область),
Романчук Олену (Житомирська область), 
Гаврилюк Анастасію (Рівненська область),
Михальчук Тетяну (Тернопільська область),
Ситника Ярослава (Херсонська область),
Токарчук Діану (Тернопільська область),
Черкасову Діану (Луганська область),
Барановську Анастасію (Тернопільська область),
Гриців Наталію (Тернопільська область).

ІІ.  Нагородити  дипломом  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  за  участь  у  науково-
практичній конференції у рамках Всеукраїнського форуму учнівських трудових
об’єднань:

І ступеня:
- Скрягу Валерію (Донецька область), (34,2 б.),
ІІ ступеня:
Бекреньова Романа (Сумська область), (31,6 б.),
Прокопчука Назара (Волинська область), (32,0 б.),
Лопуховича Назара (Волинська область), (32,2 б.),
Мисько Анну (Київська область), (31,6 б.),

ІІІ ступеня:
Кузьменко Таю (Сумська область), (26,4 б.),
Сумцову Анастасію (Сумська область), (28,2 б.),
Пахомову Софію (Київська область). (29,0 б.),
Барабаша Олександра (Одеська область) (27,2 б.)

ІІІ.  Нагородити  дипломом  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  за  участь  у
Всеукраїнському форумі учнівських трудових об’єднань:
- Магаляс Катерину (Вінницька область),
- Вітинську Руслану (Вінницька область),
- Мичкодан Діану (Вінницька область),



- Давидюк Христину (Волинська область),
- Лупинко Тетяну (Волинська область),
- Михалюк Дарину (Волинська область),
- Мацієвського Романа (Волинська область),
- Лях Анастасію (Волинська область),
- Мельникову Олену (Дніпропетровська область),
- Адонку Валерію (Дніпропетровська область),
- Гаркушу Єлизавету (Дніпропетровська область),
- Третьякову Софію (Дніпропетровська область),
- Гаркушу Марію (Дніпропетровська область),
- Касьяненко Карину (Донецька область),
- Войцехівську Зорину (Житомирська область),
- Войцехівську Анну (Житомирська область),
- Бричковську Аліну (Житомирська область),
- Кузьму Микиту (Закарпатська область),
- Тромпак Анастасію (Закарпатська область),
- Пахалович Діану (Київська область),
- Замша Анастасію (Київська область),
- Щупаковського Валентина (Кіровоградська область),
- Івасюту Олександра (Львівська область),
- Іванчука Василя (Львівська область),
- Косіка Віктора (Львівська область),
- Пелипеця Дмитра (Львівська область),
- Дутчака Олександра (Львівська область),
- Скуріду Софію (Луганська область),
- Кронстянтинова Івана (Одеська область),
- Ніколаєва Петра (Одеська область),
- Михайлюка Вадима (Одеська область),
- Бабич Тетяну (Полтавська область),
- Шехтер Михайла (Рівненська область),
- Дулачик Інну (Рівненська область),
- Андріюк Катерину (Рівненська область),
- Масалітіну Дарину (Сумська область),
- Ярецько Юлію (Тернопільська область),
- Купецьку Марту (Тернопільська область),
- Алексійчук Софію (Тернопільська область),
- Слоту Аліну (Тернопільська область),
- Щербину Дарину (Херсонська область),
- Евмененка Владислава (Херсонська область),
- Рудюк Каріну (Хмельницька область),
- Сокальську Ольгу (Хмельницька область),
- Швороб Ольгу (Хмельницька область),
- Мугиля Назарія (Хмельницька область),
- Голікову Олександру (Хмельницька область),
- Довгалюк Аріану (Хмельницька область),
- Чифурка Володимира (Чернівецька область),
- Ковбіша Олександра (Чернівецька область),
- Зажитько Анну (Чернівецька область),



- Худого Олександра (Чернівецька область),
- Семиз Дарину (Черкаська область),
- Паська Олексія (Черкаська область),
- Хирну Дарину (Черкаська область),
- Бабенко Катерину (Черкаська область),
- Яцентюк Анну (Черкаська область).

IV. Надати подяку Національного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді Міністерства освіти і науки України:
за  презентацію  виставки  у  рамках  Всеукраїнського  форуму  учнівських
трудових об’єднань:
-  учасникам  ансамблю  «Джельсоміно»,  керівник  викладач  Молодіжненської
ЗОШ І-ІІІ ступенів Овідіопольської району Одеської області – Бондар Наталя
Михайлівна;
- учасникам ансамблю «Сяйво», керівник вчитель Великодолинської музичної
школи  Овідіопольської  району  Одеської  області  –  Швець  Лариса
Олександрівна;
- Турчаку Володимиру, учню 5 класу Овідіопольського навчально – виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія», вихованцю гуртка
«Акторська  майстерність»  Овідіопільського  районного  будинку  дитячої  та
юнацької творчості, керівник Гуцул Олена Анатоліївна;
-  Лисенко  Кірі,  учениці  8  класу  Овідіопольського  навчально  –  виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія», вихованці гуртка
«Акторська  майстерність»  Овідіопільського  районного  будинку  дитячої  та
юнацької творчості, керівник Гуцул Олена Анатоліївна;
- Каранфілову Вадиму, учню 9 класу Овідіопольської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2,
вихованцю  гуртка  «Акторська  майстерність»  Овідіопільського  районного
будинку дитячої та юнацької творчості, керівник Гуцул Олена Анатоліївна;
- Кравченку Михайлу, учню 5 класу Овідіопольської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2,
вихованцю  гуртка  «Акторська  майстерність»  Овідіопільського  районного
будинку дитячої та юнацької творчості, керівник Гуцул Олена Анатоліївна;
-  Чосі  Тетяні,  учениці  4  класу  Овідіопольського  навчально  –  виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів», вихованці хореографічного
гуртка ОРБДЮТ, керівник Швець Лариса Олександрівна;
за  підготовку  та  проведення  Всеукраїнського  форуму  учнівських  трудових
об’єднань:
-  Колективу  Українського  дитячого  центру  «Молода  гвардія»  (директор
Лебединський Едуард Броніславович); 
- Аністратовій Любомирі Йосипівні - директору табору «Зоряний» Українського
дитячого центру «Молода гвардія»;
-  Педагогічному  колективу  табору  «Зоряний»  Українського  дитячого  центру
«Молода гвардія»;
-  Хмельніченко Ірині  Сергіївні  –  методисту  табору  «Зоряний»  Українського
дитячого центру «Молода гвардія»;
- Юрченко Андрію Володимировичу – методисту науково – методичного відділу
Українського дитячого центру «Молода гвардія»;



за  організацію  та  високий  рівень  проведення  агрономічної  екскурсії-
практикуму  для  учасників  Всеукраїнського  форуму  учнівських  трудових
об’єднань:
-  Колективу  Одеського  державного  аграрного  університету  (ректор
Брошков Михайло Михайлович);
-  Коренєвій  Жанні  Борисівні  –  доценту  кафедри  нормальної  і  патологічної
анатомії та патфізіології;
-  Колективу  Одеської  національної  академії  харчових  технологій  (ректор
Єгоров Богдан Вікторович);
- Колективу компанії «Syngenta»; 
- Колективу агрофірми «Еврика» (директор Білий Михайло Іванович);
за організацію та високий рівень проведення тренінгу зі здорового харчування
«Трофологія, нутриціологія» для учасників Всеукраїнського форуму учнівських
трудових об’єднань:
-  Волковій  Людмилі  Йосипівні  —  керівнику  Приватного  позашкільного
навчального закладу «Одеський валеологічний центр»;
- Монорік Аллі Степанівні – директору Одеської загальноосвітньої школи № 77
І-ІІІ ступенів;
- Долапчі Валентині Василівні – вчителю географії Одеської загальноосвітньої
школи № 77 І - ІІІ ступенів;
-  Семенюк  Ліліі  –  учениці  Одеської  загальноосвітньої  школи  №  77  І-ІІІ
ступенів, інструктору програми «Рівний - рівному»;
-  Долапчі  Миколаю  –  учню  Одеської  загальноосвітньої  школи  №  77  І-ІІІ
ступенів, інструктору програми «Рівний - рівному».

V. Адміністрація  Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  висловлює  подяку  начальникам
департаментів  (управлінь)  освіти і  науки  обласних державних адміністрацій,
керівникам закладів позашкільної та загальної середньої освіти за здійснення
організаційних заходів  щодо проведення Всеукраїнського форуму учнівських
трудових об’єднань.

                                                      

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


