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

НАКАЗ
м. Київ

«03» грудня 2020 р.

№ 63

Про підсумки ІІ етапу
Всеукраїнського зльоту
учнівських виробничих бригад,
трудових аграрних об’єднань
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019
№ 1498 «Про затвердження плану всеукраїнських і міжнародних організаційномасових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік (за основними
напрямами позашкільної роботи)» та листа Міністерства освіти і науки України
від 02.11.2020 № 6/1302-20 «Про проведення ІІ етапу Всеукраїнського зльоту
учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань», Національний
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 02 - 03 грудня 2020 року у
місті Києві провів ІІ етап Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих
бригад, трудових аграрних об’єднань закладів загальної середньої та
позашкільної освіти (далі — Зліт).
Участь у Зльоті взяли команди учнівських виробничих бригад, трудових
аграрних об’єднань закладів загальної середньої та позашкільної освіти із 20
областей України: Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької,
Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської,
Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської,
Харківської, Херсонської, Хмельницької, Чернігівської та Чернівецької.
Програма Зльоту передбачала захист науково-дослідницьких робіт у
секціях «Овочівництво», «Рослинництво» і «Садівництво», де юні аграрії
представили результати наукових досліджень у вигляді цікавих доповідей,
презентацій та постерів.
На виставці «Щедрість рідної землі» були представлені натуральні зразки
сортів сільськогосподарських культур, вирощених учнями, звітні матеріали у
вигляді банерів, стендів, колекцій, альбомів, щоденників дослідницької роботи,
інформацій, фотографій та звітів. Доповнювали виставку рушники, величні
короваї, хліби, вироби з рогози, соломи, снопи зернових культур.
На підставі протоколів засідань журі Зльоту
НАКАЗУЮ:
1. Нагородити Дипломом Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді переможців та призерів виставки-презентації «Щедрість
рідної землі», проведеної у рамках ІІ етапу Всеукраїнського зльоту учнівських
виробничих бригад, трудових аграрних об'єднань:

За зайняте І місце
команду
КЗ
учнівського
виробничого
об’єднання
«Трудівник»
Новотроянівського навчально-виховного комплексу Болградського району
Одеської області (Мінжирян Валентин, Мандажи Петро, Ніколаєв Анатолій,
Григор’єв Данило).
За зайняте ІІ місце
1. команду Комунального закладу «Дніпрорудненська спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів «Світоч» Василівського району Запорізької області
(Ємельянова Вікторія, Приходько Марія, Леонова Вікторія);
2. команду Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
м. Миргорода Полтавської області (Тузенко Анастасія, Корсун
Олександра).
За зайняте ІІІ місце
команду Чернігівського обласного педагогічного ліцею для обдарованої
сільської молоді Чернігівської обласної ради (Пильник Максим, Чекиш Тетяна,
Картель Ірина).
2. Нагородити Дипломом Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді переможців та призерів відкритого творчого звіту учнівських
виробничих бригад, проведеного у рамках ІІ етапу Всеукраїнського зльоту
учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об'єднань:
За зайняте І місце
команду Комунального опорного навчального закладу «Краснопільська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Краснопільської сільської ради
Гайсинського району Вінницької області» (Буран Яна, Коломієць Мирослава,
Чарська Вікторія).
За зайняте ІІ місце
1. команду Мар’їнської районної станції юних натуралістів Донецької
області (Тарасенко Аліна, Честа Дарина, Омелич Вікторія).
2. команду Жукотинської гімназії Коршівської ОТГ Коломойського району
Івано-Франківської області, вихованців гуртка «Юні аграрії» ІваноФранківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді (Генник Інна, Гнатюк Аліна, Гнатюк Марія, Ткачук Надія).
За зайняте ІІІ місце
команду Репужинецького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»
Заставнівського району Чернівецької області (Голіната Антоніна, Фалибога
Адріана, Палій Вікторія).
3. Нагородити Дипломом Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді переможців та призерів конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів:

Секція «Рослинництво»
За зайняте І місце:
Родінку Євгенію, ученицю 10 класу Ямпільської загальноосвітньої школи № 2,
вихованку гуртка «Юні квітникарі» Ямпільської районної станції юних
натуралістів Сумської області (36,0 балів).
За зайняте ІІ місце:
1. Буран Яну, ученицю 10 класу Комунального опорного навчального
закладу «Краснопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Краснопільської сільської ради Вінницької області» (35,0 балів).
2. Честу Дарину, ученицю 7 класу Єлизаветівського закладу загальної
середньої освіти, вихованку гуртка «Юні охоронці природи» Мар’їнської
районної станції юних натуралістів Донецької області (35,0 балів).
За зайняте ІІІ місце:
1. Філіпову Анастасію, ученицю 11 класу Комунального закладу освіти
«Володимирівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Межівської
селищної ради Дніпропетровської області (33,0 бали).
2. Мохонько Дар’ю, вихованку гуртка «Юні агрохіміки», ученицю 11-А
класу Глодоської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новоукраїнської
районної ради Кіровоградської області (33,0 бали).
3. Мисько Аню, ученицю 6 класу Комунального закладу Київської обласної
ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» (30,0 балів).
4. Тузенко Анастасію, вихованку гуртка «Основи біології» Центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді м. Миргорода Полтавської
області (27,0 бала).
Секція «Овочівництво»
За зайняте І місце:
Табачук Анну, ученицю 10 класу та Дятел Ірину, ученицю 7 класу Ягнятинської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ружинського району Житомирської
області (37,0 балів).
За зайняте ІІ місце:
1. Гнатюк Аліну, вихованку гуртка «Юні аграрії» Івано-Франківського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, ученицю 9
класу Жукотинської гімназії Коршівської ОТГ Коломойського району
Івано-Франківської області (34,0 бали).
2. Бобровську Аліну, ученицю 10 класу Колоденського ліцею Квасилівської
сільської ради, вихованку гуртка «Основи біології» Комунального закладу
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради (35,0 балів).
За зайняте ІІІ місце:
1. Мінжиряна Валентина, учня 11 класу Новотроянівського навчальновиховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад» Болградського району Одеської області (30,0 балів).
2. Фалибогу Адріану, ученицю 8 класу Репужинецького навчальновиховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів –

дошкільний навчальний заклад» Заставнівського району Чернівецької
області (32,0 бали).
Секція «Садівництво»
За зайняте І місце:
Шевчук Катерину, вихованку гуртка «Юні агрохіміки» Волинського обласного
еколого-натуралістичного центру Волинської обласної ради (38,0 балів).
За зайняте ІІ місце:
1. Ємельянову Вікторію, ученицю 9 класу, вихованку гуртка «Юний
дослідник» Комунального закладу «Дніпрорудненська спеціалізована
школа І-ІІІ ступенів «Світоч» Василівського району Запорізької області
(34,0 бали).
2. Шевченко Анастасію, вихованку гуртка «Основи науково-дослідницької
діяльності» Будинку дитячої та юнацької творчості Новокаховської
міської ради Херсонської області (35,0 балів).
За зайняте ІІІ місце:
1. Чекиш Тетяну, вихованку гуртка «Юні квітникарі», ученицю 10 класу
Чернігівського обласного педагогічного ліцею для обдарованої сільської
молоді Чернігівської обласної ради (23,0 бали).
2. Журавльову Вікторію, ученицю 9 класу Комунального закладу «Утківська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Мереф’янської міської ради
Харківської області (27,0 балів).
3. Ющенка Сабріну, ученицю 10 класу Радсадівського закладу загальної
середньої освіти, вихованку гуртка «Юні виноградарі» Обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Миколаївської області
(32,0 бали).
4. Шевчук Катерину ученицю 11 класу Вільховецької загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів імені Федора Степановича Бацури Новоушицької
селищної ради Хмельницької області (23,0 бали).
4. Нагородити Дипломом Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді команди переможців та призерів ІІ етапу Всеукраїнського
зльоту учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об'єднань:
Диплом Гран-прі
команду Ямпільської районної станції юних натуралістів Сумської області
(Родінка Євгенія, Марчук Катерина, Тарануха Єлизавета).
За зайняте І місце:
1. команду Комунального закладу «Дніпрорудненська спеціалізована школа
І-ІІІ ступенів «Світоч» Василівського району Запорізької області
(Ємельянова Вікторія, Приходько Марія, Леонова Вікторія);
2. команду трудового аграрного об’єднання «Юність» загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів ім. В.К. Липинського Локачинського району
Волинської області (Меленчук Анна, Королюк Петро, Шевчук Катерина).

За зайняте ІІ місце:
1. команду
учнівського
виробничого
об'єднання
«Трудівник»
Новотроянівського навчально-виховного комплексу Болградського району
Одеської області (Мінжирян Валентин, Мандажи Петро, Ніколаєв
Анатолій, Григор’єв Данило);
2. команду Комунального закладу освіти «Володимирівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів» Межівської селищної ради, еколого-натуралістичний
гурток «Дивосвіт» Дніпропетровської області (Калетнік Маргарита,
Таранченко Андрій, Філіпова Анастасія);
3. команду Ягнятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Ружинського району Житомирської області (Табачук Анна, Дятел Ірина,
Міняйло Марія);
4. команду Комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської
обласної ради (Бобровська Аліна, Карпенко Софія, Тимощук Софія).
За зайняте ІІІ місце:
1. команду Мар’їнської районної станції юних натуралістів Донецької
області (Тарасенко Аліна, Честа Дарина, Омелич Вікторія).
2. команду Будинку дитячої творчості Новокаховської міської ради
Херсонської області (Бодачевська Олександра, Панюшкіна Вероніка,
Шевченко Анастасія).
3. команду
Глодоської
загальноосвітньої
школи
І-ІІІ
ступенів
Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області (Мохонько Дар’я,
Черноіваненко Ірина, Прядко Антон).
4. команду Комунального опорного навчального закладу «Краснопільська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Краснопільської сільської ради
Гайсинського району Вінницької області» (Буран Яна, Коломієць
Мирослава, Чарська Вікторія).
5. команду Жукотинської гімназії Коршівської ОТГ Коломойського району
Івано-Франківської області, вихованців гуртка «Юні аграрії» ІваноФранківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді (Генник Інна, Гнатюк Аліна, Гнатюк Марія, Ткачук Надія).
6. команду
Репужинецького
навчально-виховного
комплексу
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів» Заставнівського
району Чернівецької області (Голіната Антоніна, Фалибога Адріана, Палій
Вікторія).
7. команду Обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Миколаївської області (Ющенка Сабріна, Мерзлікіна Марія).
8. команду Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості
дітей та юнацтва Київщини» (Каденко Богдан, Шупта Ангеліна, Мисько
Яна).
5. Нагородити Дипломом Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді команди учасників ІІ етапу Всеукраїнського зльоту
учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об'єднань:
1. команду Старунського навчально-виховного комплексу Богородчанського
районної ради Івано-Франківської області (Дребот Вікторія, Писклинець
Анастасія, Шимонівська Галина, Остащук Євгенія);

2. команду Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді (Богуцька Вікторія, Ракоча Юлія,
Шинкаренко Василина, Фіялка Олеся);
3. команду Вільховецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені
Федора Степановича Бацури Новоушицької селищної ради Хмельницької
області.
6. Надати подяку Національного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді Міністерства освіти і науки України керівникам учнівських делегацій за
високий рівень підготовки учнів до участі в ІІ етапі Всеукраїнського зльоту
учнівських виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань закладів загальної
середньої та позашкільної освіти:
1. Бобровській Валентині Анатоліївні, керівнику трудового загону,
завідувачці відділу біології та валеології Комунального закладу «Станція
юних натуралістів» Рівненської обласної ради.
2. Богуцькій Тетяні Миколаївні, вчителю біології та хімії Настасівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, керівнику гуртка «Юні фермери)
Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді.
3. Бойчук Світлані Миколаївні, керівнику гуртка «Юні аграрії», вчителю
біології Жукотинської гімназії Коршівської ОТГ Коломойського району
Івано-Франківської області.
4. Бортнік Тетяні Павлівні, керівнику гуртків «Юні агрохіміки» Волинського
обласного еколого-натуралістичного центру Волинської обласної ради.
5. Головановій Риммі Якупівні, методисту, керівнику гуртка «Основи
науково-дослідницької
діяльності»
Будинку
дитячої
творчості
Новокаховської міської ради Херсонської області.
6. Григорук Галині Миколаївні, вчителю географії Старунського навчальновиховного комплексу Богородчанської районної ради Івано-Франківської
області.
7. Дорідовій Юлії Євгенівні, керівнику гуртка «Юні виноградарі» Обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Миколаївської
області.
8. Клепач Людмилі Володимирівні, керівнику гуртків Ямпільської районної
станції юних натуралістів Сумської області.
9. Копчук Ользі Петрівні, вчителю біології Репужинецького навчальновиховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад» Заставнівського району Чернівецької
області.
10.Костенко Наталії Іванівні, вчителю хімії, керівнику гуртка «Юний
дослідник» Комунального закладу «Дніпрорудненська спеціалізована
школа І-ІІІ ступенів «Світоч» Василівського району Запорізької області.
11.Краснікову Костянтину Петровичу, керівнику гуртка «Юні рослинники»
Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та
юнацтва Київщини».

12.Левченко Руслані Олександрівні, керівнику гуртка «Основи біології»
Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді м.
Миргорода Полтавської області.
13.Ломанцовій Тамарі Дмитрівні, керівнику гуртків Мар’їнської районної
станції юних натуралістів Донецької області.
14.Ляшук
Наталі
Володимирівні,
вчителю
трудового
навчання
Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. В.К. Липинського
Локачинського району Волинської області.
15.Мохонько Анжелі Анатоліївні, керівнику гуртка «Юні агрохіміки»
вчителю хімії та біології Глодоської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області.
16.Ніколаєву Василю Петровичу, заступнику директора з навчально-виховної
роботи Новотроянівського навчально-виховного комплексу Болградського
району Одеської області.
17.Потоцькій С.О., вчителю біології і екології, керівнику навчальних практик
з біології Чернігівської обласного педагогічного ліцею для обдарованої
сільської молоді Чернігівської обласної ради.
18.Сидорчук Катерині Яківні, директору школи Комунального опорного
навчального закладу «Краснопільська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів Краснопільської сільської ради Гайсинського району Вінницької
області».
19.Тарасенко Марині Володимирівні керівнику гуртків Мар’їнської районної
станції юних натуралістів Донецької області.
20.Хрусловій Олені Павлівні, вчителю біології Комунального закладу
«Утківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Мереф’янської міської
ради Харківської області.
21.Чехун Ользі Леонідівні, вчителю Ягнятинської загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів Ружинського району Житомирської області.
22.Янченко Тетяні Володимирівні, вчителю біології Комунального закладу
освіти «Володимирівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
Межівської селищної ради Дніпропетровської області.
23.Смаровоз Олена Василівна, вчитель Вільховецької загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів імені Федора Степановича Бацури Новоушицької
селищної ради Хмельницької області.
7. Адміністрація Національного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді Міністерства освіти і науки України висловлює подяку начальникам
департаментів (управлінь) освіти і науки обласних державних адміністрацій,
керівництву закладів позашкільної та загальної середньої освіти за здійснення
організаційних заходів щодо забезпечення участі делегацій у ІІ етапі
Всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад, трудових аграрних
об’єднань.
Директор НЕНЦ,
доктор педагогічних наук,
професор

В. В. Вербицький

