
НАКАЗ

м. Київ

«07» жовтня 2021 р.                                                                                     № 70

Про підведення підсумків 
агрочеленджу «Лабораторія смаку»

З нагоди проголошення ООН 2021 року – Міжнародним роком овочів та
фруктів та відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-
масових  заходів  з  дітьми  і  учнівською молоддю на  2021  рік  (за  основними
напрямами  позашкільної  освіти),  затвердженого  наказом  МОН  України  від
24.11.2020 р. № 1452 у рамках проведення Всеукраїнської акції «Дослідницький
марафон» Національний еколого-натуралістичний центр учнівської  молоді  за
сприянням  Компанії  «Сингента  в  Україні»  провели  агрочелендж
«Лабораторія смаку» (далі Агрочелендж).

В Агрочеленджі взяли участь представники з 13 областей України, а саме:
Волинської  Дніпропетровської,  Житомирської,  Закарпатської,  Запорізької,
Кіровоградської,  Луганської,  Миколаївської,  Полтавської,  Рівненської,
Сумської, Чернівецької, Чернігівської та м. Києва.

Проведення  акції  активізувало  діяльність  з  відновлення  роботи  на
учнівських навчально-дослідних земельних ділянках та традицій дослідництва і
натуралістичної  роботи,  сприяло  трудовому  та  екологічному  вихованню,
спонукало  школярів  до  конкретних  справ,  спрямованих  на  поглиблене
вивчення особливостей вирощування с\г культур. 

Відповідно до підсумкового рішення журі Агрочеленджу

НАКАЗУЮ: 

І.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України переможців
агрочеленджу «Лабораторія смаку»:
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І місце

1. Рогову  Софію,  ученицю  8  класу  Білейківського  закладу  загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів Козелецької селищної ради Чернігівської
області, з роботою: «Вирощування та порівняння помідорів сорт «Тера –
кота» та «Бобкат» на грунтах Чернігівщини» (82 бала).

2. Стогній Анастасію, ученицю 7-Б класу Комунального закладу «Полта-
вська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  19  Полтавської  міської
ради  Полтавської  області»,  з  роботами:  «Сортовивчення  кабачків»  та
«Сортовивчення помідорів» (80 балів).

3. Вихованців гуртка «Природа навколо нас» (Голубка Софія, Оніщук Ві-
кторія,  Ромашко  Катерина) Комунального  закладу  «Станція  юних
натуралістів» Рівненської обласної ради Рівненської області, з роботою:
«Порівняння  врожайності  сортів  кавунів  Кримсон  світ,  Княжич,
Астрахан та Соренто» (80 балів).

4. Вихованців гуртка «Юні друзі  природи», учнівський колектив 4 класу
Августинського  закладу  загальної  середньої  освіти  Широківської  сі-
льської  ради  Запорізького  району при  Комунальному закладі  «Запорі-
зький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської мо-
лоді»  Запорізької  обласної  ради,  з  роботою:  «Порівняння  врожайності
сортів кавунів Кримсон світ та Княжич» (80 балів).

5. Шевчук  Катерину,  вихованку гуртка  «Юні  агрохіміки»  Волинського
обласного еколого-натуралістичного центру Волинської обласної ради, з
роботою: «Вплив нового вапнуючого добрива на врожайність кукурудзи
сорту «Шайнрок».

ІІ.  Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України призерів
агрочеленджу «Лабораторія смаку»:

ІІ місце

1. Вихованців гуртка «Юні фермери» та «Комп’ютер – вікно в при-
роду» Міської станції юних натуралістів Миколаївської міської ради міста
Миколаєва,  з  роботою:  «Порівняння  врожайності  середньостиглих  сортів
гарбуза Родзинка та Мускат де Прованс в кліматичних умовах міста Мико-
лаєва» (76 балів).
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2. Ткаченка Данила, учня 6 класу Гощанської районної гімназії Гоща-
нської ТГ Рівненської області, з роботою: «Дослідження врожайності сортів
гороху посівного в умовах Гощанського району» (77 балів).

3. Шульгу Ізмаїла, Шульгу Віннесу, учнів 4-А класу Костянтинівської
гімназії Сарненського району Рівненської області, з роботою: «Його вели-
чність – сеньойр помідор» (76 балів). 

4. Якимець Анастасію, Дуніну Анну, вихованок гуртка «Я досліджую
рідну  природу»  Комунального  закладу  «Станція  юних  натуралістів»  Рі-
вненської обласної ради Рівненської області, з роботою: «Вибір сортів біло-
голової капусти для вирощування в умовах лісостепової зони» (78 балів).

5. Пінчук Марію, вихованку гуртка «Юні агрохіміки» Національного 
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, з роботою: «Вивчення 
сортів помідорів для вирощування в умовах Південного Полісся України» 
(76 балів).

6. Кащук Богдану, ученицю 9 класу ліцею №16, вихованку гуртка 
«Юні екологи» Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції, з 
роботою: «Урожайність шпинату городнього залежності від сорту на 
дерново-підзолистих ґрунтах» (76 балів).

ІІІ місце

1.  Вихованок  гуртка  «Основи  фенології»  (Вареху  Світлану,
Колєснікову Софію), вихованок гуртка «Юні садівники» (Гамоліч Ксенію,
Полтавець Дар’ю) комунального закладу «Кіровоградський обласний центр
еколого-натуралістичної творчості  учнівської молоді», з  роботою: «Вплив
біохімічних  показників  грунту  на  урожай  кавунів  сорту  Астрахан  та
Соренто» (71бал).

2. Вихованців гуртка «Юні охоронці природи» комунального закладу
«Дитячий екологічний центр» Кам’янської міської ради Дніпропетровської
області,  з  роботою:  «Господарсько  –  біологічна  оцінка  гібридних  сортів
кукурудзи «Шайнрок F1» та «Джубілі F1» (74 бала).

3. Вихованців  гуртка  «Юні  рослинники»  Полтавського  обласного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  з  роботою:  «Вплив
способів вирощування (Розсадний,  безрозсадний) на ріст і  розвиток бамії
сорту Сопілка (Abelmoschus), Алабама (Alabama red) (71 бал).

4. Головченко  Назара,  вихованця  секції  «Індивідуальна  робота
еколого-біологічного  напряму  з  обдарованими  дітьми»  Чернівецького
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обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  з
роботою:  «Оцінка  перспективності  гібриду  томата  «Бобкат»  за  різних
способів  вирощування у  відкритому грунті  в  умовах міста  Чернівці»  (70
балів).

5. Змієвського Мар’яна,  учня 7 класу Биківського опорного закладу
загальної  середньої  освіти  Романівської  селищної  ради  Житомирської
області, з роботою: «Сортовивчення томатів придатних для вирощування у
Південно – Східних регіонах» (73 бала).

6. Кєрімову Аліну, вихованку гуртка «Природа і  ми» Комунального
закладу  «Центр  позашкільної  освіти»  Мелітопольської  міської  ради
Запорізької області, з роботою: «Вирощування овочевих культур в умовах
посушливого  клімату  Північного  Приазов’я,  на  прикладі  ранніх  сортів
редису» (73 бала).

7. Крисько  Софію,  вихованку  Комунального  закладу  «Чернігівська
обласна станція юних натуралістів», з роботою: «Сортовивчення капусти»
(71 бал).

8. Кузьмінського  Артема,  вихованця  гуртка  «Юні  господарочки»
Чернівецького  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді,  з  роботою:  «Оцінка  перспективності  вирощування
шпинату сорту «Ель Форте» в умовах міста Чернівці» (70 балів).

9. Литвиненко  –  Коренюк  Анастасію,  ученицю  6-7  класу
спеціалізованої  школи  №  53  м.  Києва,  з  роботою:  «Дослідження
алелопатичних властивостей мати – й мачуха» (70 балів).

10. Литвиненко  Владиславу,  вихованку  гуртка  «Юні  овочівники»
Комунального  закладу  «Запорізький  обласний  центр  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Запорізької  обласної  ради,
ученицю 9 класу Комунального закладу «Дніпрорудненська спеціалізована
школа І-ІІІ ступенів «Світоч» Дніпрорудненської міської ради Запорізької
області,  з  роботою:  «Сортовипробування  кукурудзи  сорту  Шайнрок  та
Спірит F1 (компанія Сингента) в умовах Запорізької області» (73 бала).

11. Ляхова Іллю, вихованця гуртка «Юні друзі природи» Комунального
закладу  «Центр  позашкільної  освіти»  Мелітопольської  міської  ради
Запорізької  області,  з  роботою:  «Вирощування  огірків  «Син  Полку»  (72
бала).
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12. Марченко  Альбіну,  ученицю  9  класу  Філії  Великобілозерського
навчально-виховного  комплексу  №  1  (школа  –  дитячий  садок)
Великобілозерської сільської ради Василівського району Запорізької області
Великобілозерської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 3, з роботою:
«Сортовивчення томатів для відкритого грунту» (70 балів).

13. Меркудінова  Івана,  Каплі  Родіона,  вихованців  Комунального
закладу  «Чернігівська  обласна  станція  юних  натуралістів»,  з  роботою:
«Вплив передпосівної обробки насіння на ріст, розвиток і врожай редиски»
(70 балів).

14. Ракочого  Всеволода,  вихованця  гуртка  «Юні  господарочки»
Чернівецького  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді, з роботою: «Оцінка перспективності вирощування гороху
сорту «Сабріна» в умовах міста Чернівці» (70 балів).

15. Салагор Олександру, Салагор Віталія,  вихованців гуртка «Основи
фенології»  Міського  центру еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді, учнів Чернівецької загальноосвітньої школи ім. Ю. Федьковича № 2
Чернівецької  міської  ради,  з  роботою:  «Дослідження  на  врожайність  та
стійкість до хвороб різних сортів томатів» (71 бал).

16. Тітенко  Дар’ю,  Тітенко  Оксану,  вихованок  гуртка  «Екологічне
краєзнавство»  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  «Зоріт»
Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області, з роботою: «Вплив
підживлення  органічними  та  неорганічними  добривами  на  врожайність
редиски «Стеллар» у відкритому грунті» (70 балів).

17. Учнівський  колектив  9  класу  Комунального  закладу
«Малобілозерської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  1»
Малобілозерської сільської ради Василівського району Запорізької області,
з роботою: «Ріст і розвиток рослин» (75 балів).

18. Учнівський  колектив  Малобраталівської  гімназії  Любарської
селищної  ради  Житомирської  області,  з  роботою:  «Як органічні  добрива
впливають на ріст і розвиток рослин» (70 балів).

19. Учнівський колектив Миколаївської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ
ступенів  №  64  міста  Миколаєва,  з  роботою:  «Дослідження  томатів»  (70
балів).
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20. Хабу  Софію,  вихованку  гуртка  «Юні  овочівники»  Шостинської
станції  юних  натуралістів  Сумської  області,  з  роботою:  «Агротехніка
використання компосту при вирощуванні гороху овочевого сорту «Сабріна»
в кліматичних умовах Північно-Східного Полісся» (65 балів).

21. Черепахіна  Дмитра,  учня  7  класу  Комунального  закладу
«Вільхівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Станично –
Луганської  селищної  територіальної  громади  Луганської  області»,  з
роботою: «Апробація сортів капусти, томатів та шпинату» (70 балів).

22. Шевчук  Карину,  ученицю  7-Б  класу  Комунального  закладу
«Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19 Полтавської міської
ради  Полтавської  області»,  з  роботою:  «Сортовивчення  огірків  ранньої
групи стиглості» (70 балів).

23. Шибінського  Віктора,  вихованця  секції  «Індивідуальна  робота
еколого-біологічного  напряму  з  обдарованими  дітьми»  Чернівецького
обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  з
роботою:  «Оцінка  перспективності  гібриду  томата  «Бобкат»  при
вирощуванні в неопалюваних теплицях та у відкритому грунті» (70 балів).

ІІІ. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України
учасників агрочеленджу «Лабораторія смаку»:

1. Вихованців  Великописарівської  станції  юних  натуралістів
Великописарівської  селищної  ради  Сумської  області,  з  роботою:
«Сортовивчення, схожість, пророщування та врожайність наступних
культур:  шпинат  «Ель  Форте»,  редис  «Стеллар»,  капуста  «Глорія»,
томати  «Бобкат»  та  «Терра»,  кавуни  «Соренто»  та  «Астрахан»  (66
балів).

2. Вихованців гуртка «Людина і довкілля» Будинку дитячої та юнацької
творчості «Центр розвитку дітей та молоді» м. Бердянськ Запорізької
області,  з  роботою:  «Вирощування  кукурудзи  сорту  «Шайнрок»  на
дослідній ділянці БДЮТ» (63 бала).

3. Губко Анастасію, Шевцову Марію, вихованок Комунального закладу
«Чернігівська  обласна  станція  юних  натуралістів»,  з  роботою:
«Вирощування кавунів в умовах Полісся» (66 балів).
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4. Гурську  Каріну,  Воєдило  Єву,  вихованок  Комунального  закладу
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів», з роботою: «Вплив
передпосівного  обробітку  насіння  стимуляторами  росту  на  ріст,
розвиток і врожайність гороху» (65 балів).

5. Кас’янова  Родіона,  вихованця  гуртка  «Юні  охоронці  природи»
Комунального закладу «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської
міської ради Запорізької області, з роботою: «Вирощування огірків у
відкритому грунті» (65 балів).

6. Кірик Наталію, ученицю 7-В класу Здолбунівської загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  №  4  Здолбунівської  міської  ради  Рівненської
області,  з  роботою:  «Вирощування  томатів  тепличних  сортів  у
відкритому грунті» (68 балів).

7. Книш  Дар’ю,  ученицю  7-А  класу  Комунального  закладу
«Обухівський ліцей»  Обухівської  селищної  ради  Дніпропетровської
області,  з  роботою:  «Порівняння  продуктивності  гідридів  кавуна
Соренто F1 та Астрахан F1 в умовах Північного степу» (63 бала).

8. Коворотного Романа, вихованця Комунального закладу «Чернігівська
обласна станція юних натуралістів», з роботою: «Вплив підживлення
мінеральними добривами на урожай кукурудзи» (67 балів).

9. Костан  Іванну,  вихованку  гуртка  «Природа  рідного  краю»  закладу
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с. Богдан Рахівського району
Закарпатської області (67 балів).

10.Костенко Дарію, вихованку гуртка «Юні овочівники» Комунального
закладу  «Запорізький  обласний  центр  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді»  Запорізької  обласної  ради,  ученицю 8
класу  Комунального  закладу  «Дніпрорудненська  спеціалізована
школа  І-ІІІ  ступенів  «Світоч»  Запорізької  області,  з  роботою:
«Органічне  землеробство  при  вирощуванні  огірків  сортів  іноземної
селекції» (61 бал).

11.Медведєву  Єлизавету,  ученицю  7  класу  Дівочківської  гімназії
Черняхівської  селищної  ради  Житомирської  області,  з  роботою:
«Вирощування екологічно-чистої продукції  різних сортів картоплі в
умовах Полісся» (68 балів).
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12.Савенко  Поліну,  вихованку  гуртка  «Природа  рідного  краю»
Світловодської станції  юних натуралістів Кіровоградської області,  з
роботою: «Вплив намочування насіння помідорів в стимуляторі росту
(гумат  Na) на появлення сходів, якість розсади та якість плодів» (62
бала).

13.Ткач  Дарину,  Тимошкіну  Діану,  вихованок  гуртка  «Юні  охоронці
природи» Світловодської  станції  юних натуралістів Кіровоградської
області,  з  роботою:  «Вплив  густоти  посіву  насіння  капусти  сорту
«Професор» на якість розсади» (63 бала).

14.Черлінку Надію, вихованку гуртка «Основи фенології» Чернівецького
обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді,  з  роботою:  «Оцінка  перспективності  вирощування  гібриду
кукурудзи «Шайнрок» в умовах міста Чернівці» (67 балів).

15.Учівський  колектив  3-8  класів  КЗ  "Балківська  ЗОШ  І-ІІ  ступенів"
Малобілозерської  сільської  ради  Василівського  району  Запорізької
області.  Керівник: Томіль Оксана Олександрівна.(65 балів).

16.Шкіндера  Іллю,  учня  8-Б  класу  Великожолудського  ліцею
Рафалівської  селищної  ради  Вараського  району Рівненської  області
(65 балів).

ІV.  Оголосити  подяку  Національного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України
керівникам за залучення учнівської  молоді  до науково-дослідницької
роботи,  випробування  на  навчально-дослідних  земельних  ділянках
сучасних  сортів  та  гібридів  овочевих  культур,  а  також  надання
рекомендацій для подальшого вирощування і споживання найкращих
гібридів та сортів у агрочеленджі «Лабораторія смаку»:

1. Бицько Тетяні Миколаївні, керівнику гуртків Комунального закладу
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів».

2. Білецькій Ю.А., вчителю біології Здолбунівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 4 Здолбунівської міської ради Рівненської області.

3. Бобровській Валентині Анатоліївні, керівнику гуртка «Я досліджую
рідну  природу»  Комунального  закладу  «Станція  юних  натуралістів»
Рівненської обласної ради Рівненської області.

4. Васильчишин Богдані Богданівні, керівнику гуртка «Юні екологи»
Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції, м. Івано-Франківськ
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5. Змієвському Стефану Анатолійовичу, вчителю біології Биківського
опорного  закладу  загальної  середньої  освіти  Романівської  селищної  ради
Житомирської області.

6. Ільченко  Людмилі  Євгеніївні,  керівнику  гуртка  «Юні  друзі
природи»  Комунального  закладу  «Запорізький  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради.

7. Клименко  Яні  Володимирівні,  вчителю  Комунального  закладу
«Малобілозерської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  1»
Малобілозерської сільської ради Василівського району Запорізької області.

8. Книш Марины Володимирівні,  керівнику гуртка «Юні лісівники»
Комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Центр  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Обухівської  селищної  ради
Дніпропетровської області.

9. Колядич Ользі Миколаївні, вчителю біології Дівочківської гімназії
Черняхівської селищної ради Житомирської області.

10. Костенко Н.І.,  керівнику гуртка «Юні овочівники» Комунального
закладу  «Запорізький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді» Запорізької обласної ради Запорізької області.

11. Кравченко  Антоніні,  керівнику  гуртка  «Екологічне  краєзнавство»
Центру дитячої та юнацької творчості «Зоріт» Новоукраїнської міської ради
Кіровоградської області.

12. Крат  Антоніні  Трохимівні,  вчителю  початкових  класів
Костянтинівської гімназії Сарненського району Рівненської області.

13. Крептюк  Ірині  Анатоліївні,  керівнику  гуртка  «Юні  фермери»
Міської  станції  юних  натуралістів  Миколаївської  міської  ради  міста
Миколаєва.  Березецькій  О.О.,  керівнику  гуртка  «Комп’ютер  –  вікно  в
природу»  Міської  станції  юних  натуралістів  Миколаївської  міської  ради
міста Миколаєва.

14. Крисько  Людмилі  Валентинівні,  керівнику  гуртків  Комунального
закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів».

15. Кузьмінській  Валентині  Валентинівні,  методисту  Чернівецького
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.
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16. Лаврик  Наталії  Миколаївні,  керівнику  гуртка  «Юні  рослинники»
Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді.

17. Леус  Юрію  Віталійовичу,  завідувачу  відділом  біології
Комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів».

18. Мазай  Олені  Юріївні,  керівнику  гуртка  «Юні  друзі  природи»
Комунального  закладу  «Центр  позашкільної  освіти»  Мелітопольської
міської ради Запорізької області.

19. Маловічко  Віктору  Олексійовичу,  вчителю  біології  Філії
Великобілозерського навчально-виховного комплексу № 1 (школа – дитячий
садок) Великобілозерської сільської ради Василівського району Запорізької
області Великобілозерської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 3.

20. Немченко Ганні Олексіївні, керівнику гуртка «Людина і довкілля»
Будинку дитячої та юнацької творчості «Центр розвитку дітей та молоді» м.
Бердянськ Запорізької області.

21. Проскурняк Світлані  Віталіївні,  керівнику  гуртка  «Юні  охоронці
природи» Світловодської станції юних натуралістів Кіровоградської області.

22. Савенко Олені Олександрівні,  керівнику гуртка «Природа рідного
краю» Світловодської станції юних натуралістів Кіровоградської області.

23. Салагор Оксані Геннадіївні,  керівнику гуртка «Основи фенології»
Міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Чернівецької міської ради Чернівецької області.

24. Сизковій  Зої  Федорівні,  керівнику  гуртків  Гощанської  районної
гімназії Гощанської ТГ Рівненської області.

25. Снітко  Галині  Григорівні,  вчителю  біології  Великожолудського
ліцею Рафалівської селищної ради Вараського району Рівненської області.

26. Хлус  Ларисі  Миколаївні,  методисту,  керівнику  гуртків
Чернівецького  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді, к. б. н., доцент.

27. Чалій Олені  Григорівні,  керівнику  гуртків  Комунального  закладу
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів».
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28. Чобан Ользі Анатоліївні, керівнику гуртка «Юні охоронці природи»
комунального  закладу  «Дитячий  екологічний  центр»  Кам’янської  міської
ради Дніпропетровської області.

29. Ромашко  Раїсі Ярославівні,  керівнику  гуртка  "Природа  навколо
нас"  комунального  закладу  "Станція  юних  натуралістів"  Рівненської
обласної ради.

30. Бортнік  Тетяні  Павлівні,  керівнику  гуртка  «Юні  агрохіміки»
Волинського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  Волинської
обласної ради.

31.  Котик Мирославі Євгеніївні,  керівнику гуртка «Юні овочівники»
Волинського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  Волинської
обласної ради.

V.  Адміністрація  Національного  еколого-натуралістичного  центру
Міністерства  освіти  і  науки  України  висловлює  подяку  начальникам
департаментів  (управлінь)  освіти  і  науки  обласних  державних
адміністрацій,  керівникам закладів  загальної  середньої  та  позашкільної
освіти за здійснення організаційних заходів щодо проведення агрочеленджу
«Лабораторія смаку».

    Директор                                                Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ
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