
 

«14» червня 2022 р.                                                                                                                   № 49 

Щодо підсумків Всеукраїнського зльоту 

юних дослідників-природознавців 2022 року 

 

На виконання 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 № 1379, Національним еколого-натуралістичним 

центром учнівської молоді з 06 по 10 червня ц.р. проведений у дистанційному 

форматі Всеукраїнський зліт юних дослідників-природознавців (далі – Зліт). У 

Зльоті взяли участь учні та вихованці закладів загальної середньої, 

позашкільної освіти з числа переможців і призерів всеукраїнських конкурсів 

агробіологічного напряму позашкільної освіти. 

Програма Зльоту передбачала опанування учнівською молоддю 

матеріалів освітнього, пізнавального характеру, проведення профорієнтаційних 

заходів, організацію науково-практичної конференції в онлайн режимі, тощо. 

Відповідно до підсумків Зльоту 

 

НАКАЗУЮ: 

 

І. Нагородити Дипломами Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Міністерства освіти і науки України учасників Зльоту та 

науково-практичної конференції юних дослідників-природознавців: 

1. Плис Марія Сергіївна, учениця 8-А класу Новогуйвинської гімназії 

Житомирської області. 

2. Ковальчук Олександр, вихованець гуртка "Декоративне птахівництво" 

Шепетівський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді Хмельницької області. 

3. Ковальчук Вероніка, вихованка гуртка "Декоративне птахівництво" 

Шепетівський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді Хмельницької області. 

4. Ковальчук Владислав, вихованець гуртка "Декоративне птахівництво" 

Шепетівський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді Хмельницької області. 

5. Громовий Назар, учень 11 класу КЗ «Луцький НВК загальноосвітня 
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школо І-ІІІ ступенів № 18 - гімназія», вихованець гуртка «Юні рослинники» 

Волинського обласного еколого-натуралістичного центру. 

6. Дричик Інна, вихованка гуртка «Юні екологи» Закладу позашкільної 

освіти «Станція юних натуралістів міста Ковеля». 

7. Супрун Дар'я Сергіївна, учениця 5 класу філії Великобілозерського НВК 

№ 1 (школа-дитячий садок) Великобілозерської сільської ради Василівського 

району Запорізької області Великобілозерська ЗОШ І-ІІ ст. № 3. 

8. Марченко Альбіна Вікторівна, учениця 9 класу філії Великобілозерського 

НВК № 1 (школа-дитячий садок) Великобілозерської сільської ради 

Василівського району Запорізької області Великобілозерська ЗОШ І-ІІ ст. № 3. 

9. Печерей Любов Юріївна, учениця 5 класу філії Великобілозерського НВК 

№ 1 (школа-дитячий садок) Великобілозерської сільської ради Василівського 

району Запорізької області Великобілозерська ЗОШ І-ІІ ст. № 3. 

10. Гетьман Нікіта Віталійович, учень 9 класу Запорізької гімназії № 11 

Запорізької міської ради Запорізької області. 

11. Васін Станіслав Вікторович, учень 10 класу ліцею № 10 Мелітопольської 

міської ради Запорізької області. 

12. Семенець Катерина, здобувач освіти гуртка «Юні квітникарі-

аранжувальники» комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних 

натуралістів», учениця 8 класу Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 18 

Чернігівської міської ради. 

13. Семенець Григорій, здобувач освіти гуртка «Юні квітникарі-

аранжувальники» комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних 

натуралістів», учень 7 класу Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 21 

Чернігівської міської ради. 

14. Кутова Анастасія, здобувач освіти гуртка «Юні квітникарі-

аранжувальники» комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних 

натуралістів», учениця 7 класу Чернігівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 21 

Чернігівської міської ради. 

15. Батюх Поліна Олександрівна, учениця 3-В класу ТНВК-ШЕЛ № 9 імені 

Іванни Блажкевич, вихованка гуртка "Дивосвіт навколо нас" Тернопільського 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. 

16. Сторчак Олександра Сергіївна, учениця 7 класу Новогуйвинської гімназії. 

17. Шевчук Галина, вихованка гуртка "Юні квітникарі" Івано-Франківської 

міської дитячої екологічної станції. 

18. Водник Олександр, учень 10 класу, Новотроянівський навчально-

виховний комплекс «Заклад загальної середньої освіти - заклад дошкільної 

освіти» Городненської сільської ради Болградського району Одеської області. 

19. Гарнаженко Олександра, вихованка гуртка «Біологія тварин з основами 

ветеринарної медицини» Одеського обласного гуманітарного центру 

позашкільної освіти та виховання. 

20. Берідзе Раймонд, учень 8 класу, Одеський НВК «Гімназія № 2», 

вихованець гуртка «Юний дослідник» Одеського еколого-натуралістичного 

центру «Афаліна». 
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21. Жунько Єлизавета, вихованка гуртка «Біологія тварин з основами 

ветеринарної медицини» Одеського обласного гуманітарного центру 

позашкільної освіти та виховання. 

22. , Жунько Олександр, вихованець гуртка «Біологія тварин з основами 

ветеринарної медицини» Одеського обласного гуманітарного центру 

позашкільної освіти та виховання. 

23. Бобровська Аліна Дмитрівна, вихованка гуртка «Я досліджую рідну 

природу» комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської 

обласної ради, учениця 11 класу Колоденського ліцею Корнинської сільської 

ради Рівненського району Рівненської області. 

24. Масик Софія Ігорівна, вихованка Комунального закладу Сумської 

обласної ради «Обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою 

молоддю». 

25. Голубкова Софія Романівна, вихованка Комунального закладу Сумської 

обласної ради «Обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою 

молоддю». 

26. Куча Віра, вихованка Донецького обласного еколого-натуралістичного 

центру. 

27. Гришков Павло, вихованець Донецького обласного еколого-

натуралістичного центру. 

28. Кожен Наталя, вихованка Донецького обласного еколого-

натуралістичного центру. 

29. Честа Дарина, вихованка Донецького обласного еколого-натуралістичного 

центру. 

30. Шевченко Вікторія, вихованка Донецького обласного еколого-

натуралістичного центру. 

31. Собко Мирослава, вихованка Донецького обласного еколого-

натуралістичного центру. 

32. Тарасенко Аліна, вихованка Донецького обласного еколого-

натуралістичного центру. 

33. Гусак Альбіна, вихованка Донецького обласного еколого-натуралістичного 

центру. 

34. Майструк Дарина Юріївна, учениця 9 класу Озерненської гімназії 

Житомирської області. 
35. Власюк Вікторія, учениця 3 класу ЗОШ № 32 м Житомира. 

36. Лаврик Інна В’ячеславівна, вихованка гуртка ,,Юні овочівники” 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 

37. Левченко Вікторія Андріївна, вихованка гуртка ,,Фотонатуралісти” 

Пирятинської станції юних натуралістів Пирятинської міської ради. 

38. Фуніков Дмитро Євгенович, вихованець гуртка ,,Вітамінчик” Центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді м. Миргород 

39. Заєць Єлизавета Сергіївна, вихованка гуртка ,,Вітамінчик” Центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді м. Миргород. 
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40. Австріцька Лілія, учениця 5 класу, Глодоський ліцей Глодоської сільської 

ради Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

41. Полюхович Роман, учень 6 класу, Глодоський ліцей Глодоської сільської 

ради Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

42. Бондаренко Кароліна, учениця 6 класу, Глодоський ліцей Глодоської 

сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

43. Шабанова Вероніка, вихованка гуртка «Юні охоронці природи»  

ОЦЕНТУМ на базі Комунального закладу «Плетеноташлицький ліцей» 

Злинської сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

44. Шведул Богдан, вихованець гуртка «Юні охоронці природи»  ОЦЕНТУМ 

на базі Комунального закладу «Плетеноташлицький ліцей» Злинської сільської 

ради Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

45. Грудницька Аріна Андріївна, учениця 7 класу, Криворізька 

загальноосвітня школа I-III ступенів №123 Криворізької міської ради. 

46. Богданова Юлія Олександрівна, учениця 10 класу, комунальний заклад 

"Тернівський ліцей № 4 Тернівської міської ради Дніпропетровської області". 

47. Дячишин Євгеній Васильович, учень 9 класу, Обухівський ліцей № 2 

Обухівської селищної ради Дніпровського району, вихованець Комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» Обухівської селищної ради Дніпровського району. 

48. Кодарук Сергій, учень 6-А класу ЗОШ І – ІІІ cт. № 12 м. Ужгород, гурток 

„Горщечкові рослини” ЗОЕНЦ. 

49. Клименко Руслан, учень 9-Б класу, Роганський академічний ліцей, гурток 

„Юні агрохіміки” ЗОЕНЦ,  

50. Маринченко Олександра, учениця 5 класу, Виноградівська ЗОШ І-ІІІ ст. 

№ 4, гурток „Юні друзі природи” еколого-натуралістичний центр 

Виноградівської міської ради. 

51. Горзов Каріна, учениця 6 класу, Виноградівська ЗОШ І-ІІІ ст. № 4, 

вихованка гуртка „Природа рідного краю” еколого-натуралістичний центр 

Виноградівської міської ради. 

52. Шутко Софія, учениця 6 класу, Боронявський ЗЗСО І – ІІІ ступенів, 

вихованка гуртка „Юні іхтіологи-рибоводи” КЗПО „Центр дитячої та юнацької 

творчості „Сузіря” Хустської міської ради. 

53. Лемко Євген, учень 6 класу, Боронявський ЗЗСО І – ІІІ ступенів. гурток 

„Юні іхтіологи-рибоводи” КЗПО „Центр дитячої та юнацької творчості 

„Сузіря” Хустської міської ради. 

54. Косік Віктор, учень 10 класу, Соснівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 14 Червоноградської міської ради.  

55. Романюк Дарія, учениця 10 класу, Соснівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 14 Червоноградської міської ради.  

56. Таточенко Юлія, учениця 10 класу, Соснівська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 14 Червоноградської міської ради.  

57. Хомин Анастасія, учениця 11 класу, Труханівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Сколівської ТГ Стрийського району. 
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58. Держило Наталія, вихованка КЗ ЛОР «Львівський обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді». 

59. Касіян Анна, вихованка КЗ ЛОР «Львівський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді». 

60. Ковальчук Роксолана, вихованка КЗ ЛОР «Львівський обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді». 

61. Ткаченко Вікторія Леонідівна, учениця 5 класу Погребівської гімназії 

Васильківської міської ради Київської області. 

62. Охріменко Вікторія Андріївна, учениця 5 класу Погребівської гімназії 

Васильківської міської ради Київської області. 

63. Ахрамєєв Данило Максимович, учень 5 класу Погребівської гімназії 

Васильківської міської ради Київської області. 

64. Золоташко Ярослав Володимирович, учень 5 класу Погребівської гімназії 

Васильківської міської ради Київської області. 

65. Працевитий Юрій Владиславович, учень 4 класу Погребівської гімназії 

Васильківської міської ради Київської області. 

66. Варваришена Леся Олександрівна, учениця 6 класу опорного навчального 

закладу "Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с.Дзигівка Ямпільська 

міська рада Вінницька область". 

67. Чабан Олександра Олександрівна, учениця 5 класу філії закладу 

середньої освіти І-ІІ ступенів с.Северинівка з дошкільним відділенням 

опорного навчального закладу "Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. 

с.Довжок  Ямпільська міська рада Вінницька область". 

68. Луцька Анна, учениця 9 класу НВК «ДНЗ – ЗОШ І-ІІ ступенів» с.Кожанка 

Оратівської селищної ради Вінницького району. 

69. Черлінка Надія, вихованка гуртка «Основи фенології» Чернівецького 

ОЦЕНТУМ, учениця 9-А класу Чернівецького ліцею № 11 «Престиж». 

70. Шибінський Віктор, вихованець секції «Індивідуальна робота з еколого-

біологічного напряму з обдарованими дітьми» очно-заочної біологічної школи 

Чернівецького ОЦЕНТУМ, учень 10 класу ОЗ «Василівський ліцей» 

Сокирянської міської ради Чернівецької області. 

71. Ракочий Всеволод, вихованець гуртка «Екологічний Hand made» 

Чернівецького ОЦЕНТУМ, учень 6-В класу Великокучурівського ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів ім. В. Бузенка Великокучурівської сільської ради Чернівецької області. 

72. Тимчишин Нікіта, вихованець Вінницької обласної станції юних 

натуралістів.  

73. Хлібович Вікторія, вихованка гуртка «Подорож у світ рослин» 

Вінницької обласної станції юних натуралістів.  

74. Андрійчук Аліна Андріївна, учениця 8 класу Яблунівського ліцею імені 

Івана Франка Яблунівської ТГ Косівської районної ради, вихованка гуртка 

"Юні виноградарі"Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичний 

центру учнівської молоді. 

75. Макодай Олена Олександрівна, вихованка гуртка «Подорож у світ 

рослин» Вінницької обласної станції юних натуралістів. 
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76. Костинюк Ірина, вихованка гуртка "Нотатки натуралістів Поділля" 

Вінницької обласної станції юних натуралістів. 

77. Ціник Олеся, учениця 9 класу Буштинського ліцею Тячівського району 

Закарпатської області, вихованка гуртка „Юні охоронці природи” 

Буштинського екоцентру. 

 

IІ. Висловити подяку науковим і педагогічним керівникам учнівських проєктів 

за підготовку юних дослідників-природознавців до участі у Зльоті та науково-

практичній конференції. 

 

ІІІ. Надати Подяки науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти за 

підготовку відеоматеріалів та профорієнтаційну роботу під час проведення 

Всеукраїнського зльоту юних дослідників-природознавців. 

 

IV. Адміністрація Національного еколого-натуралістичного центру 

Міністерства освіти і науки України висловлює подяку начальникам управлінь 

(департаментів) освіти і науки обласних державних адміністрацій, керівникам 

закладів позашкільної та загальної середньої освіти за здійснення 

організаційних заходів щодо участі учнівської молоді у Всеукраїнському зльоті 

юних дослідників-природознавців. 

 

 
 

 

Директор                                                        Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ 


