
 

«04» січня 2022 р.                                                                                                                          № 3 

 

Про підсумки відбіркового етапу  

Всеукраїнського турніру юних натуралістів  

у 2021/2022 навчальному році 

 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік (за основними напрямами 

позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 15.12.2021 р. № 1379, листа НЕНЦ № 233 від 10.11.2021 р. Про 

проведення ІХ Всеукраїнського турніру юних натуралістів у 2021-2022 

навчальному році (далі – Турнір), підведено підсумки І (відбіркового) етапу. На 

підставі поданих під час онлайн реєстрації учасниками даних та згідно з 

рішенням Оргкомітету, до участі у фінальному етапі Турніру запрошуються 

команди, зазначені в Додатку до наказу «Список команд-фіналістів 

Всеукраїнського турніру юних натуралістів у 2021/2022 навчальному році» 

(додається).  

Фінальний етап Турніру відбудеться з 12 до 14 квітня 2022 р. в очному 

форматі. Програма проведення фіналу буде оприлюднена до 1 березня 2022 р. 

на сайті НЕНЦ https://nenc.gov.ua (сторінка «Турнір юних натуралістів»). 

Заїзд учасників – 12 квітня, до 12.30, за адресою: м. Київ, 

вул. Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний центр. 

Від’їзд – 14 квітня після 14.00. 

Для участі в ІІ (фінальному) етапі Турніру кожному фіналісту необхідно 

обов’язково мати довідку про відсутність ОРЗ захворювань. Керівникам груп 

необхідно обов’язково мати сертифікат про вакцинацію або COVID-сертифікат 

про одужання чи ПЛР-тест. 

Довідкова інформація – за телефонами: 066-6413260, 067-4599528 

(Комендантов Володимир Федорович; email: komendantov@nenc.gov.ua). 

 

Директор                                                     Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ 

https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/2021-11-233.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/2021-11-233.pdf
https://nenc.gov.ua/wp-content/uploads/2020/11/2021-11-233.pdf
https://nenc.gov.ua/
mailto:komendantov@nenc.gov.ua


Додаток до наказу № 3 

від 04 січня 2022 р.  

 

Список команд-фіналістів  

Всеукраїнського турніру юних натуралістів 

у 2021/2022 навчальному році 

 

Назва команди ID 

команди 

Заклад освіти, який представляє 

команда 

Екстремали 0122 КУ «ЗПО «Будинок дитячої та 

юнацької творчості» ЗМР 

Тернопільської області 

Хранителі Овруцького 

Полісся 

0222 Покалівський ліцей Овруцької міської 

ради Коростенський район 

Житомирська область  

Юннати 0322 Синьківський навчально-виховний 

комплекс Львівської області 

Еко-мандрівники 0422 КЗ "Сватівський ліцей № 1" 

Сватівської міської ради Луганської 

області  

НЕОН (надзвичайно 

енергійні організовані 

незалежні) 

0522 Ланчинський ліцей імені Юрія 

Шкрумеляка Надвірнянського району 

Івано- Франківської області 

Flowerschild 0622 Чернігівська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 17 Чернігівської міської 

ради Чернігівської області 

Еко - лабіринт 0722 КЗ " Валуйський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 

Станично Луганської селищної 

територіальної громади" Луганської 

області 

Кристали 0822 Бузівська гімназія Новомосковського 

району Дніпропетровської області  

Юніор 0922 Радивилівський ліцей № 1 

Радивилівської міської ради 

Дубенського району Рівненської 

області 

Ерудит 1022 Синельниківський ліцей № 6 

Синельниківської міської ради 

Дніпропетровської області 

Юні дослідники 1122 Лохвицький міський центр дитячої та 

юнацької творчості Миргородського 

району Полтавської області  

Симетрія 1222 Львівський ліцей міської ради № 52 

імені Миколи Лобачевського  



Екопатруль 1322 Рахівський заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів № 4 

Еко 1422 Настасівський ліцей Мирівської 

сільської ради Нікопольського району 

Дніпропетровської  області 

Вікторія 1522 Опорний заклад "Новооріхівський 

ліцей імені О. Г. Лелеченка" 

Ромоданівської селищної ради 

Миргородського району Полтавської 

області 

Еко-старт 1622 КПНЗ "Станція юних натуралістів " 

м. Павлограда Дніпропетровської 

області 

Чумаківська дев'ятка 1722 Чумаківський ліцей Чумаківської 

сільської ради Дніпровського району 

Дніпропетровської області  

Екоджерело 1822 Комунальний заклад «Запорізька 

спеціальна загальноосвітня школа-

інтернат «Джерело» Запорізької 

обласної ради 

Зелений патруль 1922 Петранківська гімназія Рожнятівської 

селищної ради Калуського району 

Івано-Франківської області 

Лунарія 2022 опорний заклад "Омельницька ЗОШ І - 

ІІІ ступенів виконавчого комітету 

Омельницької сільської ради 

Кременчуцького району Полтавської 

області" 

Лідер 2122 Ужгородська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 20 - ліцей "Лідер" 

ФЕНІКС 2222 Житомирська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 30 

Вибух 2322 Вінницька обласна станція юних 

натуралістів 

Марганець 2422 комунальний заклад «Міський 

еколого-натуралістичний центр дітей 

та учнівської молоді Марганецької 

міської ради Дніпропетровської 

області»  

ЕкоДрайв 2522 Комунальний заклад "Нікопольська 

середня загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 10" Дніпропетровської 

області 

Зелена планета 2622 Комунальний заклад "Середня 



загальноосвітня школа № 6 м. Покров 

Дніпропетровської області" 

Невгамовні натуралісти 2722 Комунальний заклад "Центр 

позашкільної освіти та виховання 

Ананьївської міської ради" Одеської 

області 

БЕМС 2822 Гімназія № 1 м. Новомосковськ, Центр 

позашкільної роботи м. Новомосковськ 

Дніпропетровської області 

Юні дослідники 2922 Комунальний заклад "Сватівський 

ліцей № 7" Сватівської міської ради 

Луганської області 

Кристал 3022 Перемозький заклад загальної 

середньої освіти Лосинівської 

селищної ради Ніжинського району 

Чернігівської області 

Naturalness 3122 Філія Дерезуватська гімназія 

Первомайської селищної ради 

Дніпропетровської області 

КОН-ТІКІ 3222 Конотопська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 10 Конотопської міської 

ради Сумської області 

 


