
 
 

 

 

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

 

НАКАЗ  
 

м. Київ  
«24» січня 2020 р.        № 3 

 

Про підсумки проведення Третього  

Всеукраїнського турніру юних хіміків  

імені академіка В. В. Скопенка 
 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік (за основними напрямами 

позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

від 28.11.2019 р. № 1489, 21-24 січня 2020 року Національним еколого-

натуралістичним центром учнівської молоді спільно з хіміко-технологічним 

факультетом Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут ім. І. Сікорського», хімічним факультетом Київського 

національного університету ім. Тараса Шевченка та агробіологічним факультетом 

Національного університету біоресурсів і природокористування України, за 

підтримки Союзу хіміків України проведено Третій Всеукраїнський турнір юних 

хіміків імені академіка В. В. Скопенка для учнів 9-11-х класів закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти. 

Мета Турніру — надання можливості учнівській молоді спробувати свої 

сили у вирішенні цікавих, дослідницьких, експериментальних завдань з хімії, 

отримати оцінку своїх знань і умінь. 

За результатами змагань та підсумкового рішення журі Турніру 
 

НАКАЗУЮ: 
 

І. Нагородити дипломами Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Міністерства освіти і науки України переможця та призерів 

Всеукраїнського турніру юних хіміків імені академіка В. В. Скопенка: 

за І місце 

Віткупа Михайла, учня 9 класу Дніпровського Технічного Ліцею м. Києва (84 

бали) 

за ІІ місце 

Лабунця Артема Руслановича, вихованця гуртка "Юний хімік" Житомирського 

міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, учня 10 класу 

ЗОШ І - ІІІ ступенів № 19 м. Житомира, (81 бал) 

за ІІІ місце 

Соцьку Ірину, ученицю 10 класу Чернівецького ліцею № 3 медичного профілю 

Чернівецької області (61 бал). 



ІІ. Вручити переможцю та призерам Турніру почесну медаль імені академіка В. В. 

Скопенка: 

Золота медаль імені академіка В. В. Скопенка  

Віткупу Михайлу, учню 9 класу Дніпровського Технічного Ліцею м. Києва (84 

бали) 

Срібна медаль імені академіка В. В. Скопенка 

Лабунцю Артему Руслановичу, вихованцю гуртка "Юний хімік" Житомирського 

міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, учню 10 класу 

ЗОШ І - ІІІ ступенів № 19 м. Житомира, (81 бал) 

Бронзова медаль імені академіка В. В. Скопенка 

Соцькій Ірині, учениці 10 класу Чернівецького ліцею № 3 медичного профілю 

Чернівецької області (61 бал). 
 

ІІІ. Нагородити дипломами Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Міністерства освіти і науки України фіналістів Всеукраїнського 

турніру юних хіміків імені академіка В. В. Скопенка: 

1. Дідюка Олексія Маратовича, учня 10 класу комунального закладу 

"Слобожанський НВК № 1" Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ 

ступенів - Центр позашкільної освіти Слобожанської селищної ради" 

Дніпропетровської області (42 бали) 

2. Гуменюк Вікторію Сергіївну, ученицю 10 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 1 м. Славути Хмельницької області (60 балів) 

3. Устимовича Дмитра Олександровича, вихованця Житомирського міського 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді Житомирської області, 

учня 8 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19 м. Житомира (42 бали) 

4. Дмитрів Вікторію Володимирівну, ученицю 10 класу Полтавського обласного 

наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів "Політ" при Кременчуцькому 

педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка Полтавської області (55 балів) 

5. Васильчишину Анастасію Степанівну, ученицю 10 класу Нетішинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Хмельницької області (34 бали) 

6. Недашківського Віталія Сергійовича, вихованця Житомирського міського 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді Житомирської області, 

учня 8 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19 м. Житомира (33 бали) 

7. Кучер Дарину Павлівну, ученицю 9 класу комунального закладу Дунаєвецької 

міської ради "Станція юних натуралістів" Хмельницької області (41 бал) 

8. Курилка Максима Олександровича, учня 10 класу Спаської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Сосницької районної ради Чернігівської області (21 бал) 

9. Даниленка Михайла Андрійовича, учня 9 класу Полтавського обласного 

наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів "Політ" при Кременчуцькому 

педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка Полтавської області (53 бали) 

10. Гриценко Марію Олегівну, ученицю 9 класу Полтавського обласного 

наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів "Політ" при Кременчуцькому 

педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка Полтавської області (60 балів). 

 

IV. Нагородити Грамотою Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за високий рівень 



організації і проведення Всеукраїнського турніру юних хіміків імені академіка 

В. В. Скопенка: 

1. хіміко-технологічний факультет Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; 

2. хімічний факультет Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка; 

3. агробіологічний факультет Національного університету біоресурсів і 

природокористування України; 

4. Союз хіміків України. 
 

V. Надати Подяки Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді Міністерства освіти і науки України за особисту участь в організації та 

проведенні Всеукраїнського турніру юних хіміків імені академіка В. В. Скопенка: 

1. Якименку Юрію Івановичу, першому проректору Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського», академіку НАН України 

2. Семінській Наталії Валеріївні, проректору з навчально-виховної роботи 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», кандидату технічних наук, доценту 

3. Бугрову Володимиру Анатолійовичу, проректору з науково-педагогічної 

роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидату 

філософських наук, професору 

4. Астреліну Ігорю Михайловичу, декану хіміко-технологічного факультету 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», доктору технічних наук, професору 

5. Воловенку Юліану Михайловичу, декану хімічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, доктору хімічних наук, 

професору 

6. Тонсі Оксані Леонідівні, декану агробіологічного факультету Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, доктору 

сільськогосподарських наук, професору 

7. Бикіну Анатолію Вікторовичу – завідувачу кафедри агрохімії та якості 

продукції рослинництва ім. О. І. Душечкіна агробіологічного факультету 

Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктору 

сільськогосподарських наук, професору 

8. Бордюжі Ігорю Петровичу, завідувачу лабораторією «Методів агрохімічних 

досліджень та програмування врожаю сільськогосподарських культур» 

агробіологічного факультету Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, кандидату сільськогосподарських наук 

9. Бордюжі Надії Петрівні, доценту кафедри агрохімії та якості продукції 

рослинництва ім. О. І. Душечкіна агробіологічного факультету Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, кандидату 

сільськогосподарських наук 

10. Бикіній Ніна Миколаївні, доценту кафедри агрохімії та якості продукції 

рослинництва ім. О. І. Душечкіна агробіологічного факультету Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, кандидату 

сільськогосподарських наук 



11. Літвіновій Олені Анатоліївні, доценту кафедри агрохімії та якості продукції 

рослинництва ім. О. І. Душечкіна агробіологічного факультету Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, кандидату 

сільськогосподарських наук 

12. Грищенку Олегу Володимировичу, доценту кафедри агрохімії та якості 

продукції рослинництва ім. О. І. Душечкіна агробіологічного факультету 

Національного університету біоресурсів і природокористування України, 

кандидату сільськогосподарських наук 

13. Лапінському Андрію Вікторовичу, старшому викладачу кафедри технології 

неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології хіміко-

технологічного факультету Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», кандидату технічних 

наук 

14. Косогіній Ірині Володимирівні, доценту кафедри технології неорганічних 

речовин, водоочищення та загальної хімічної технології Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського», кандидату технічних наук 

15. Кримцю Григорію Володимировичу, асистенту кафедри технології 

неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», кандидату технічних наук 

16. Воробйовій Вікторії Іванівні, доценту кафедри фізичної хімії хіміко-

технологічного факультету Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», кандидату технічних 

наук 

17. Пономарьову Миколі Євгеновичу, доценту кафедри фізичної хімії 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського», кандидату технічних наук 

18. Лісовській Ірині Володимирівні, доценту кафедри загальної та неорганічної 

хімії хіміко-технологічного факультету Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», кандидату 

хімічних наук 

19. Потаскалову Вадиму Анатолійовичу, доценту кафедри загальної та 

неорганічної хімії хіміко-технологічного факультету Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського», кандидату хімічних наук 

20. Тарасенко Наталії Володимирівні, асистенту кафедри загальної та неорганічної 

хімії хіміко-технологічного факультету Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

21. Шурановій Олені Анатоліївні, завідувачу лабораторіями кафедри загальної та 

неорганічної хімії Національного технічного університету України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

22. Пожарській Наталії Михайлівні, начальнику відділу сприяння 

працевлаштуванню та професійного розвитку – Центру розвитку кар’єри 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» 



23. Гурку Юрію Миколайовичу, директору Центру студентського харчування 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» 

24. Амірханову Володимиру Михайловичу, доценту хімічного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктору хімічних 

наук, професору 

25. Колендо Олексію Юрійовичу, професору хімічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, доктору хімічних наук 

26. Нагорному Павлу Григоровичу, професору хімічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, доктору хімічних наук 

27. Гордієнко Ользі Василівні, доценту хімічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, кандидату хімічних наук 

28. Зуб Вірі Яківні, доценту хімічного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, кандидату хімічних наук 

29. Петренко Ользі Василівні, доценту хімічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, кандидату хімічних наук 

30. Теребіленко Катерині Володимирівні, доценту хімічного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидату 

хімічних наук 

31. Юхименко Наталії Миколаївні, доценту хімічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, кандидату хімічних наук 

32. Хилі Ользі Володимирівні, доценту хімічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, кандидату хімічних наук 

наук 

33. Наумовій Діні Дмитрівні, асистенту хімічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, кандидату хімічних наук  

34. Роїку Олександру Сергійовичу, доценту хімічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, кандидату хімічних наук  

35. Лелюшку Сергію Олександровичу, доценту хімічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, кандидату хімічних наук 

36. Хоменку Дмитру Миколайовичу, старшому науковому співробітнику 

хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, кандидату хімічних наук 

37. Вакалюк Анні Василівні, молодшому науковому співробітнику хімічного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 

кандидату хімічних наук 

38. Ковалик Анастасії, аспіранту хімічного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

39. Шаленко Аллі Михайлівні, інженеру хімічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка 

40. Сокуровій Галині Володимирівні, завідувачу науковою бібліотекою хімічного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

41. Зозулі Валерії, магістру хімічного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

42. Сіренку Валерію, магістру хімічного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 



43. Самойлюкевич Владі, студентці 3 курсу хімічного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

VІ. Надати Грамоти Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді Міністерства освіти і науки України за підготовку фіналістів та активну 

участь у очному етапі Турніру: 

1. Ващук Олені Василівні, кандидату педагогічних наук, вчителю-методисту, 

учителю хімії та біології загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 19 

м. Житомира, керівнику гуртка "Юний хімік" Житомирського міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді 

2. Коритовській Юлії Анатоліївні, вчителю хімії Нетішинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 Хмельницької області, вчителю вищої категорії, 

старшому учителю 

3. Лук'янчук Галині Григорівні, вчителю хімії загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

№ 1 м. Славути Хмельницької області, вчителю вищої категорії, старшому 

вчителю 

4. Михайленко Лідії Володимирівні, учителю хімії Полтавського обласного 

наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів "Політ" при Кременчуцькому 

педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка Полтавської області 

5. Роздерій Аллі Михайлівні, вчителю хімії Спаської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Сосницької районної ради Чернігівської області, вчителю вищої категорії, 

старшому учителю 

6. Семенюк Тетяні Вячеславівні, вчителю хімії комунального закладу 

"Слобожанський НВК № 1" Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ 

ступенів - Центр позашкільної освіти Слобожанської селищної ради" 

Дніпропетровської області, вчителю першої категорії 

7. Сторощук Наталії Миколаївні, вчителю хімії Чернівецького ліцею № 3 

медичного профілю Чернівецької області, вчителю методисту, вчителю вищої 

категорії 

8. Ярушинській Світлані Вікторівні, керівнику гуртків комунального закладу 

Дунаєвецької міської ради "Станція юних натуралістів" Хмельницької області 

9. Азаровій Наталії Володимирівні, керівнику гуртків "Неорганічна хімія" та 

"Органічна хімія" відділу біології Київського Палацу дітей та юнацтва 

10. Підлуцькій Світлані Миколаївні, вчителю хімії Дніпровського Технічного 

Ліцею м. Києва. 

 

VII. Надати Сертифікати Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за успішне проходження 

тренінгу «Академія педагога» на базі провідних університетів України: 

1. Ващук Олені Василівні, кандидату педагогічних наук, вчителю-методисту, 

учителю хімії та біології загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 19 

м. Житомира, керівнику гуртка "Юний хімік" Житомирського міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді 

2. Коритовській Юлії Анатоліївні, вчителю хімії Нетішинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 Хмельницької області, вчителю вищої категорії, 

старшому учителю 



3. Лук'янчук Галині Григорівні, вчителю хімії загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

№ 1 м. Славути Хмельницької області, вчителю вищої категорії, старшому 

вчителю 

4. Михайленко Лідії Володимирівні, учителю хімії Полтавського обласного 

наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів "Політ" при Кременчуцькому 

педагогічному коледжі імені А.С.Макаренка Полтавської області 

5. Роздерій Аллі Михайлівні, вчителю хімії Спаської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Сосницької районної ради Чернігівської області, вчителю вищої категорії, 

старшому учителю 

6. Семенюк Тетяні Вячеславівні, вчителю хімії комунального закладу 

"Слобожанський НВК № 1" Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ 

ступенів - Центр позашкільної освіти Слобожанської селищної ради" 

Дніпропетровської області, вчителю першої категорії 

7. Сторощук Наталії Миколаївні, вчителю хімії Чернівецького ліцею № 3 

медичного профілю Чернівецької області, вчителю методисту, вчителю вищої 

категорії 

8. Ярушинській Світлані Вікторівні, керівнику гуртків комунального закладу 

Дунаєвецької міської ради "Станція юних натуралістів" Хмельницької області. 

 

VIIІ. Адміністрація Національного еколого-натуралістичного центру Міністерства 

освіти і науки України висловлює подяку начальникам управлінь (департаментів) 

освіти і науки обласних державних адміністрацій, керівникам закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти за здійснення організаційних заходів щодо 

проведення Всеукраїнського турніру юних хіміків імені академіка В. В. Скопенка. 
 
 
 
 
 
 
 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук,  

професор       В. В. Вербицький 


