«27» квітня 2022 р.

№ 25-о

Про підсумки віртуального
проведення весняної сесії
Природничої школи учнівської молоді
у 2021/2022 навчальному році
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.12.2021 р.
№ 1379 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів
з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік за основними напрямами позашкільної освіти»

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, спільно з Київським
національним університетом імені Тараса Шевченка, провів весняну сесію в
Природничій школі учнівської молоді у віртуальному форматі, який передбачав
самостійне опанування слухачами навчального матеріалу, виконання тестових і
практичних завдань, а також представлення в електронному вигляді науководослідницьких робіт. Навчання у Школі здійснювалось у наукових відділеннях за
напрямами: біологія, хімія, флористика та фітодизайн, народні ремесла.
Основними завданнями Природничої школи учнівської молоді є поглиблення
базової освіти з природничих дисциплін; підготовка учнів до участі у предметних
олімпіадах, конкурсах–захистах НЕНЦ-МАН, всеукраїнських та міжнародних
науково-освітніх проєктах.
Випускники Природничої школи учнівської молоді отримують рекомендаційні
листи для вступу у вищі заклади освіти України.
За результатами проведення весняної сесії у 2021/2022 навчальному році
НАКАЗУЮ:
І. Видати Свідоцтва про позашкільну освіту випускникам ІІ курсу Природничої
школи учнівської молоді у 2021/2022 навчальному році:
Наукове відділення «Біологія»:
1. Вакуленко Артем Тарасович, вихованець гуртка наукові дослідження «Екологія
та аграрні науки» Драбівського районного Будиноку дитячої творчості, учень 10
класу Драбівського НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. С.В. Васильченка гімназія» Черкаської області (свідоцтво № 21);
2. Демиденко Ірина Миколаївна, вихованка гуртка «Біологія» Комунального
закладу «Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної ради»,
учениця 11 класу Комунального закладу «Харківська спеціалізована школа І-ІІІ

ступенів № 16 Харківської міської ради імені В.Г. Сергєєва» (свідоцтво № 22).;
3. Петренко Данило Олександрович, вихованець гуртка Наукові дослідження
«Екологія та аграрні науки» Драбівського районного будинку дитячої творчості,
учень 10 класу Драбівського НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. С.В.
Васильченка - гімназія» Драбівської районної ради Черкаської області (свідоцтво №
23);
4. Ткачук Вероніка Миколаївна, вихованка гуртка «Людина: психологія»
Комунального закладу «Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної
ради», учениця 11 класу Безлюдівського юридичного ліцею імені
І.Я.Підкопая Харківської районної ради Харківської області (свідоцтво № 24);
5. Яковенко Софія Андріївна, вихованка гуртка «Людина: психологія»
Комунального закладу «Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної
ради», учениця 11 класу Безлюдівського юридичного ліцею імені І.Я. Підкопая
Харківської районної ради Харківської області (свідоцтво № 25).
ІІ. Перевести на ІІ курс навчання у Природничій школі учнівської молоді
наступних учнів закладів загальної середньої та позашкільної освіти за відділеннями:
Наукове відділення «Біологія»:
1. Бандурак Олеся Олексіївна, вихованка гуртка прикладної зоології ІваноФранківського обласного відділення Малої академії наук України, учениця 10 класу
2. Безушко Іван Петрович, учень 11 класу Кам‘янець-Подільського ліцею
Хмельницької області
3. Бойчук Анастасія Романівна, вихованка гуртка прикладної зоології ІваноФранківського обласного відділення Малої академії наук України, учениця 9 класу
Городенківської гімназії імені Антона Крушельницького Городенківської міської
ради Івано-Франківської області
4. Вакарюк Адріана Андріївна, вихованка гуртка прикладної зоології ІваноФранківського обласного відділення Малої академії наук України, учениця 10 класу
Городенківської гімназії імені Антона Крушельницького Городенківської міської
ради Івано-Франківської області
5. Войтович Олександр Володимирович, учень 9 класу Черняхівського ліцею № 2
Черняхівської ОТГ Житомирського району Житомирської області
6. Де'янчук Маргарита, учениця 9 класу Канівської ЗОШ № 3 Канівської міської
ради Черкаської області
7. Дубіна Інна Олександрівна, вихованець гуртка «Основи біології» Комунального
закладу "Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної ради", учень
10 класу Комунального закладу "Безлюдівський юридичний ліцей імені Героя
Радянського Союзу І.Я.Підкопая Безлюдівської селищної ради"
8. Закройщикова Елеонора Вячеславівна, вихованка гуртка «Основи екології»
Комунального закладу «Харківська областна Мала академія наук Харківської
обласної ради», учениця 9 класу Харківської гімназії № 116 Харківської міської ради
Харківської області
9. Клімов Віктор Андрійович, вихованець гуртка «Основи екології»
Комунального закладу "Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної

ради", учень 10 класу Харківської гімназії № 116 Харківської міської ради
Харківської області
10. Козодой Каміла, учениця 10 класу Канівської загальноосвітньої школи № 3
Черкаської області
11. Лехмак Мирослав Ярославович, вихованець гуртка «Основи екології»
Комунального закладу "Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної
ради", учень 9 класу Харківської гімназії № 116
12. Лях Олена Миколаївна, вихованка гуртка «Людина та довкілля»
Великоновосілківської районної станції юних натуралістів, учениця 9 класу
Нескучненського загальноосвітнього закладу І-ІІІ ступенів імені Миколи
Олександровича Корфа
13. Марута Iгор Павлович, вихованець гуртка «Основи екології», учень 9 класу
Харківської гімназії № 116 Харківської міської ради Харківської області
14. Неміш Вероніка Дмитрівна, вихованка гуртка прикладної зоології ІваноФранківського відділення Малої академії наук України, учениця 10 класу
Городенківської гімназії імені Антона Крушельницького Городенківської міської
ради Івано-Франківської області
15. Оверко Родіон Вадимович, учень 10 класу Харківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №139 Харківської міської ради Харківської області
16. Огнєв Арсеній Андрійович, учень 10 класу КЗ "Харківський університетський
ліцей" Харківської міської ради Харківської області
17. Оніщенко Катерина Дмитрівна, вихованка гуртка «Юні генетики», учениця 11
класу Красноградського ліцею № 5 Красноградської міської ради Харківської області
18. Ощипко Тетяна Василівна, вихованка гуртка прикладної зоології ІваноФранківського обласного відділення Малої академії наук, учениця 10 класу
Городенківської гімназії імені Антона Крушельницького Городенківської міської
ради Івано-Франківської області
19. Павлик Єлизавета Юріївна, вихованка гуртка «Основи фізіології людини»
Комунального закладу “Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної
ради”, учениця 10 класу Комунального закладу "Харківський науковий ліцейінтернат "Обдарованість"" Харківської обласної ради
20. Павчак Олег Михайлович, вихованець гуртка прикладної зоології ІваноФранківського обласного відділення Малої академії наук України, учень 10 класу
Івано-Франківського фізико-технічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної
ради
21. Пивовар Ярослава Сергіївна, вихованка гуртка «Основи екології» Харківської
обласної Малої академії наук Харківської обласної ради, учениця 9 класу Харківської
гімназії № 116 Харківської міської ради Харківської області
22. Піотровська Надія, вихованка гуртка «Основи екології» Харківської обласної
Малої академії наук Харківської обласної ради, учениця 9 класу Харківської гімназії
№ 116
23. Плисюк Альона Сергіївна, учениця 10 класу Канівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 3 Черкаської області
24. Птуха Артем Русланович, вихованець гуртка «Основи фізіології людини»
Комунального закладу «Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної

ради», учень 10 класу Комунального закладу «Харківський науковий ліцей-інтернат
"Обдарованість"» Харківської обласної ради
25. Пчельнікова Юлія Олександрівна, вихованка гуртка «Основи екології»
Комунального закладу "Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної
ради", учениця 11 класу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 122
Харківської міської ради Харківської області
26. Слободянова Аріна Дмитрівна, вихованка гуртка «Основи екології»
Харківської обласної Малої академії наук Харківської обласної ради, учениця 9 класу
Харківської гімназії № 116 Харківської міської ради Харківської області
27. Ткачук Соломія Михайлівна, вихованка гуртка прикладної зоології ІваноФранківського обласного відділення МАН, учениця 10 класу Городенківської гімназії
імені Антона Крушельницького Городенківської міської ради Івано-Франківської
області
28. Фокін Олександр Денисович, вихованець гуртка «Основи екології» Харківської
обласної Малої академії наук Харківської обласної ради
29. Худько Софія Ігорівна, учениця 10 класу Миколаївського закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 Миколаївської міської ради Слов'янського району
Донецької області
30. Черниш Єлизавета Анатоліївна, вихованка секції МАН "Біологія та валеологія"
Херсонського центру дитячої та юнацької творчості, учениця 11 класу Херсонської
гімназії № 1 Херсонської міської ради
31. Шигімага Володимир Олександрович, вихованець гуртка «Основи екології»
Харківської обласної Малої академії наук Харківської обласної ради, учень 11 класу
Комунального закладу "Малоданилівський ліцей"
32. Яшан Соломія Василівна, вихованка гуртка прикладна зоологія ІваноФранківського обласного відділення Малої академії наук, учениця 9 класу
Городенківської гімназії імені Антона Крушельницького Городенківської міської
ради Івано-Франківської області.
Наукове відділення «Хімія»:
1. Бейтан Тетяна Віталіївна, учениця 9 класу Канівської загальноосвітньої школи
I-ІІІ ступенів № 3 Канівської міської ради Черкаської області
2. Варга Анастасія Іванівна, учениця 9 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 29 Оболонського району м.Києва
3. Гладка Діана Дмитрівна, вихованка гуртка «Юні агрохіміки» Комунального
позашкільного навчального закладу "Центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді "Обухівської селищної ради Дніпровського району
Дніпропетровської області, учениця 9 класу Горянівського ліцею Обухівської
селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області
4. Гришко Софія Віталіївна, вихованка гуртка «Основи екології» Комунального
закладц "Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної ради", учениця
9 класу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 68 Харківської міської
ради Харківської області
5. Жила Олексій Володимирович, вихованець гуртка «Юні агрохіміки»
Комунального позашкільного навчального закладу "Центр еколого-натуралістичної

творчості учнівської молоді "Обухівської селищної ради Дніпровського району
Дніпропетровської області, учень 9 класу Горянівського ліцею Обухівської селищної
ради Дніпровського району Дніпропетровської області
6. Корецька Аліна Олександрівна, учениця 9 класу Комунального закладу
"Харківський університетський ліцей" Харківської міської ради Харківської області
7. Костельов Нікіта Сергійович, вихованець гуртка «Юні агрохіміки»
Комунального позашкільного навчального закладу "Центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді" Обухівської селищної ради Дніпровського району
Дніпропетровської області, учень 9 класу Горянівського ліцею Обухівської селищної
ради Дніпровського району Дніпропетровської області
8. М'яло Софія Юріївна, учениця 9 класу Комунального закладу "Харківський
університетський ліцей Харківської міської ради Харківської області"
9. Павлович Віта Сергіївна, учениця 9 класу Закладу освіти «Лемешівська гімназія
Горохівської Міської ради»
10. Піціва Тетяна Михайлівна, вихованка гуртка «Юні Хіміки» Чернігівської МАН
учнівської молоді, учениця 11 класу ОЗ «Менська гімназія»
11. Страченко Анастасія Максимівна, учениця 9 класу Комунального закладу
"Харківський університетський ліцей" Харківської міської ради Харківської області
12. Татарець Оксана, вихованка гуртка «Прикладна хімія», учениця 10 класу
Петриківського ліцею Петриківської селищної ради
13. Туренко Анастасія Володимирівна, учениця 9 класу Канівської
загальноосвітньої школи I-ІІІ ступенів № 3 Канівської міської ради Черкаської
області.
Наукове відділення «Флористика та фітодизайн»:
1. Бикова Аліна Олександрівна, учениця 10 класу Житомирського екологічного
ліцею № 24
2. Віканова Вероніка Максимівна, вихованка гуртка «Флористика та фітодизайн
інтрер'єру» Комунального закладу позашкільної освіти "Обласний екологонатуралістичний центр" Житомирської обласної ради, учениця 9 класу Житомирської
спеціалізованої школи № 20
3. Гуліда Єлизавета Всеволодівна, учениця 11 класу Закладу загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів № 9 Військово-цивільної адміністрації міста Торецька Донецької
області
4. Мудра Юлія Олександрівна, учениця 10 класу Житомирського екологічного
ліцею № 24
5. Новікова Наталія Дмитрівна, учениця 10 класу Закладу загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів № 9 міста Торецька Донецької області
6. Семеній Заріна Олегівна, учениця 8 класу загальноосвітньої школи № 20
м. Житомира.
ІІІ. Надати подяки Національного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді Міністерства освіти і науки України викладачам, кураторам відділень, за
підготовку теоретичних та практичних занять для самостійного опрацювання

слухачами І і ІІ курсів Природничої школи учнівської молоді під час весняної сесії
2021/2022 навчального року:
1.
Адріанову Віктору Леонідовичу, Заслуженому вчителю України, керівнику
Позашкільного природничого ліцею Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді;
2.
Безусько Аллі Герасимівні, кандидату біологічних наук, доценту, керівнику
напряму по роботі з талановитою учнівською молоддю Національного екологонатуралістичного центру учнівської молоді;
3.
Домрачевій Тетяні Василівні, керівнику напряму з квітникарства та флористики
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
4.
Теребіленко Катерині Володимирівні, кандидату хімічних наук, доценту
кафедри неорганічної хімії хімічного факультету Київського національного
університету імені Тараса Шевченка;
5.
Федорову Валерію Євгеновичу, керівнику напряму з ужиткового мистецтва
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
ІV. Надати сертифікат укладача тестів для слухачів І і ІІ курсів наукових відділень
«Біології» та «Хімії» Природничої школи учнівської молоді НЕНЦ викладачам,
кураторам відділень, які підготували та провели оцінювання знань учнів під час
весняної сесії 2021/2022 навчального року:
1. Адріанову Віктору Леонідовичу, Заслуженому вчителю України, керівнику
Позашкільного природничого ліцею Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді;
2. Безусько Аллі Герасимівні, кандидату біологічних наук, доценту, керівнику
напряму по роботі з талановитою учнівською молоддю Національного екологонатуралістичного центру учнівської молоді;
3. Теребіленко Катерині Володимирівні, кандидату хімічних наук, доценту
кафедри неорганічної хімії хімічного факультету Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.

Директор

Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ

