«31» травня 2022 р.

№ 43

Про підсумки ІХ Всеукраїнського
турніру юних натуралістів
у 2021/2022 навчальному році
(віртуальний формат)
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти
і науки України, зважаючи на обставини що склалися і які унеможливили проведення ІІ
(фінального) етапу ІХ Всеукраїнського турніру юних натуралістів (далі – Турнір) у квітні
2022 р. в очному форматі, провів упродовж травня 2022 року віртуально ІІ етап (фінал)
Турніру.
Мета Турніру: пошук і підтримки талановитої учнівської молоді, розвиток творчих
здібностей учнів 8-11 класів, які виявляють стійкий інтерес до занять наукою, підготовки їх
до участі у всеукраїнських та міжнародних інтелектуальних змаганнях для старших
школярів
До фіналу було допущено 33 команди. У ІІ (фінальному) етапі Турніру журі
оцінювало розв’язки завдань, надіслані чотирма командами, що представляли
Дніпропетровську, Житомирську, Рівненську, Сумську області.
Згідно протоколів журі Оргкомітет з підготовки і проведення турніру прийняв
рішення визнати результати ІІ етапу, який було проведено у віртуальному форматі,
підсумковими результатами ІХ Всеукраїнського турніру юних натуралістів.
Відповідно до рішення Оргкомітету
НАКАЗУЮ:
І. Нагородити дипломами Національного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді команду-переможницю та команди-призери Турніру:
за І місце:
- команду ЕкоДрайв Комунального закладу "Нікопольська середня загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 10" Дніпропетровської області у складі: Франчук Вікторія
Олександрівна, Береза Степан Олександрович, Шкапіна Анна Федорівна, Жуков Микита
Кирилович, Самсонова Аліса Сергіївна, Тисевич Єлизавета Валеріївна.
за ІІ місце:
- команду ФЕНІКС Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 30 у складі:
Кирій Марина В´ячеславівна, Гречихо Марія Анатоліївна, Лукашенко Анастасія

Віталіївна, Сидорук Тарас Сергійович, Сидорчук Ілля Олександрович, Печенюк Артур
Михайлович.
за ІІІ місце:
- команду КОН-ТІКІ Конотопської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10
Конотопської міської ради Сумської області у складі: Калиновська Олександра Андріївна,
Пилипко Катерина Іванівна, Величко Катерина Миколаївна, Жданова Вікторія Олегівна,
Медведєв Ян Віталійович, Белинський Кіріл Сергійович.
за ІV місце:
- команду Юніор Радивилівського ліцею № 1 Радивилівської міської ради Дубенського
району Рівненської області у складі: Чуй Анастасія Юріївна, Гавришок Єва Михайлівна,
Шаблій Соломія Василівна, Парійчук Софія Володимирівна, Пахольська Анна Ігорівна,
Гетьман Софія Василівна.
ІІ. Нагородити дипломами Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді команди-фіналісти Турніру:
- команду Екстремали Комунальної установи «ЗПО «Будинок дитячої та юнацької творчості»
ЗМР Тернопільської області;
- команду Хранителі Овруцького Полісся Покалівського ліцею Овруцької міської ради
Коростенського району Житомирської області;
- команду Юннати Синьківського навчально-виховного комплексу Львівської області;
- команду Еко-мандрівники Комунального закладу "Сватівський ліцей № 1" Сватівської
міської ради Луганської області;
- команду НЕОН (надзвичайно енергійні організовані незалежні) Ланчинського ліцею
імені Юрія Шкрумеляка Надвірнянського району Івано- Франківської області;
- команду Flowerschild Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 17
Чернігівської міської ради Чернігівської області;
- команду Еко - лабіринт Комунального закладу "Валуйський заклад загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів № 2 Станично-Луганської селищної територіальної громади"
Луганської області;
- команду Кристали Бузівської гімназії Новомосковського району Дніпропетровської
області;
- команду Ерудит Синельниківського ліцею № 6 Синельниківської міської ради
Дніпропетровської області;
- команду Юні дослідники Лохвицького міського центру дитячої та юнацької творчості
Миргородського району Полтавської області;
- команду Симетрія Львівського ліцею міської ради № 52 імені Миколи Лобачевського;
- команду Екопатруль Рахівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 4
Закарпатської області;
- команду Еко Настасівського ліцею Мирівської сільської ради Нікопольського району
Дніпропетровської області;
- команду Вікторія Опорного закладу "Новооріхівський ліцей імені О. Г. Лелеченка"
Ромоданівської селищної ради Миргородського району Полтавської області;
- команду Еко-старт Комунального позашкільного навчального закладу "Станція юних
натуралістів " м. Павлограда Дніпропетровської області;
- команду Чумаківська дев'ятка Чумаківського ліцею Чумаківської сільської ради
Дніпровського району Дніпропетровської області;

- команду Екоджерело Комунального закладу «Запорізька спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат «Джерело» Запорізької обласної ради;
- команду Зелений патруль Петранківської гімназії Рожнятівської селищної ради
Калуського району Івано-Франківської області;
- команду Лунарія Опорного закладу "Омельницька ЗОШ І - ІІІ ступенів виконавчого
комітету Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області";
- команду Лідер Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20 - ліцей "Лідер";
- команду Вибух Вінницької обласної станції юних натуралістів;
- команду Марганець Комунального закладу «Міський еколого-натуралістичний центр
дітей та учнівської молоді Марганецької міської ради Дніпропетровської області»
- команду Зелена планета Комунального закладу "Середня загальноосвітня школа № 6
м. Покров Дніпропетровської області";
- команду Невгамовні натуралісти Комунального закладу "Центр позашкільної освіти та
виховання Ананьївської міської ради" Одеської області;
- команду БЕМС Гімназії № 1 м. Новомосковськ, Центру позашкільної роботи
м. Новомосковськ Дніпропетровської області;
- команду Юні дослідники Комунального закладу "Сватівський ліцей № 7" Сватівської
міської ради Луганської області;
- команду Кристал Перемозького закладу загальної середньої освіти Лосинівської
селищної ради Ніжинського району Чернігівської області;
- команду Naturalness Філії Дерезуватської гімназії Первомайської селищної ради
Дніпропетровської області;
- команду Юні мандрівники – екологи Лиманщини Гуртка «Юні натуралісти» Донецького
обласного еколого-натуралістичного центру.
ІІІ. Висловити подяку Національного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді керівникам команд за високий професіоналізм та підготовку талановитої учнівської
молоді у VІІІ Всеукраїнському турнірі юних натуралістів:
ІV. Надати подяки журі ІІ етапу ІХ Всеукраїнського турніру юних натуралістів, за
високий професіоналізм у роботі та підтримку талановитої учнівської молоді:
1. Адріанову Віктору Леонідовичу, Заслуженому вчителю України, керівнику
Позашкільного природничого ліцею Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді;
2. Баранському Олександру Ростиславовичу, старшому науковому співробітнику
Національного ботанічного саду ім. Миколи Миколайовича Гришка Національної академії
наук України, керівнику наукової астрономічної обсерваторії Національного екологонатуралістичного центру учнівської молоді, кандидату біологічних наук;
3. Безусько Аллі Герасимівні, методисту вищої категорії Національного екологонатуралістичного центру учнівської молоді, кандидату біологічних наук, доценту;
4. Білоус Олені Петрівні, старшому науковому співробітнику відділу екології водяних
рослин та токсикології Інституту гідробіології Національної академії наук України,
кандидату біологічних наук;
5. Горкавенку Володимиру Миколайовичу, доценту кафедри квантової теорії поля
фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
кандидату фізико-математичних наук;
6. 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;
7. Назаренку Володимиру Івановичу, провідному науковому співробітнику Інституту
біохімії ім. Олександра Володимировича Палладіна Національної академії наук України,
академіку Української академії наук, професору Державної екологічної академії
післядипломної освіти та управління Мінприроди України, кандидату біологічних наук;
8. Пахаренко Маргариті Вікторівні, асистенту, провідному спеціалісту кафедри
лабораторної діагностики біологічних систем факультету природничих наук Національного
університету «Києво-Могилянська академія;
9. Перваку Ігорю Леонідовичу, доценту кафедри оперативної хірургії Національного
медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця, кандидату
медичних наук;
10. Савон Євгенії Євгеніївні, провідному біологу Київського зоологічного парку
загальнодержавного значення, кандидату біологічних наук.
V. Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства
освіти і науки України висловлює подяку начальникам управлінь (департаментів) освіти і
науки обласних державних адміністрацій, керівникам закладів освіти, педагогічним
працівникам за здійснення організаційних заходів щодо підготовки учасників до фінального
етапу ІХ Всеукраїнського турніру юних натуралістів.
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