
 

«31» березня 2023 р.                                                                                            № 21-о 

Про підсумки дистанційного 

проведення весняної сесії  
Природничої школи учнівської молоді  

у 2022/2023 навчальному році 
 

На виконання Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 
заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2023 рік, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 28.11.2022 р. № 1063, Національний еколого-

натуралістичний центр  учнівської молоді, спільно з Київським національним 
університетом імені Тараса Шевченка, провів весняну сесію в Природничій школі 

учнівської молоді у дистанційному форматі, який передбачав самостійне опанування 
слухачами навчального матеріалу, виконання тестових і практичних завдань, а також 

онлайн захист науково-дослідницьких 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 заклади вищої освіти України. 
За результатами проведення весняної сесії у 2022/2023 навчальному році  

 

НАКАЗУЮ: 
 

І. Видати Свідоцтва про позашкільну освіту випускникам ІІ курсу Природничої 
школи учнівської молоді у 2022/2023 навчальному році: 

Наукове відділення «Біологія»: 
1. Войтович Олександр Володимирович, учень 9-А класу Черняхівського ліцею № 2 

Черняхівської селищної ради Житомирської області (свідоцтво № 27) 
2. Закройщикова Елеонора В’ячеславівна, учениця 10 класу Харківського ліцею № 

116 Харківської міської ради Харківської області, вихованка Комунального закладу 
«Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної ради» (свідоцтво № 28) 

3. Фокін Олександр Денисович, учень 10 класу Харківської гімназії № 116 
Харківської міської ради Харківської області, вихованець КЗ «Харківська обласна 



Мала академія наук Харківської обласної ради»  (свідоцтво № 29). 
 

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. Азанова Катерина Костянтинівна, учениця 10 класу КЗ "Безлюдівський 
юридичний ліцей імені І.Я.Підкопая Безлюдівської селищної ради", вихованка КЗ 

"Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної ради" 
2. Балух Альбіна Олексіївна, учениця 10 класу КЗ "Безлюдівський юридичний 

ліцей імені І.Я.Підкопая Безлюдівської селищної ради", вихованка КЗ "Харківська 
обласна Мала академія наук Харківської обласної ради"  

3. Батіашвілі Єлізавета Вахтангівна, учениця 10 класу КЗ "Богодухівський ліцей 
№1", вихованка КЗ "Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної 

ради" 
4. Борисенко Аліна Андріївна, учениця 10 класу Костянтинівського ліцею № 9 

Донецької області, вихованка Донецького обласного еколого-натуралістичного 
центру 
5. Гнідіна Єлизавета Володимирівна, учениця 10 класу Харківського ліцею № 107 

Харківської міської ради Харківської області, вихованка КЗ «Харківська обласна 
Мала академія наук Харківської обласної ради»  

6. Гришко Софія Віталіївна, учениця 10 класу Харківської ЗОШ І-ІІІ ст. № 68 
Харківської міської ради Харківської області, вихованка КЗ "Харківська обласна 

Мала академія наук Харківської обласної ради" 
7. Гуцалюк Володимир, учень 9 класу Ліцею № 10 "Тріумф" м. Бердичева 

Житомирської області 
8. Каменєва Анастасія Анатоліївна, учениця 9 класу Харківської гімназії № 116 

Харківської міської ради Харківської області, вихованка КЗ «Харківська обласна 
Мала академія наук Харківської обласної ради»  

9. Кобзаренко Олександра Андріївна, учениця 9 класу Харківської гімназії № 116 
Харківської міської ради Харківської області, вихованка КЗ «Харківська обласна 
Мала академія наук Харківської обласної ради»  

10. Кованжи Альона Володимирівна, учениця 10 класу Орлівського закладу 
загальної освіти Ренійської міської ради Ізмаїльського району Одеської області 

11. Кривенко Микола Сергійович, учень 11 класу КЗ "Богодухівський ліцей №1", 
вихованець КЗ "Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної ради"  

12. Лохман Олексій, учень 9 класу Харківського ліцею № 107, вихованець КЗ 
"Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної ради"  

13. Масик Софія Ігорівна, учениця 10 класу КУ «Сумська спеціалізована школа І-
ІІІ ступенів № 1 імені В. Стрельченка», вихованка КЗ Сумської обласної ради -

Обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 
14. Нечаєва Олександра Євгенівна, учениця 9 класу Павлівського ліцею 

Васильківської селищної ради Дніпропетровської області 
15. Нікітюк Віталіна Віталіївна, учениця 10 класу КЗО «Полтавський базовий 

медичний фаховий коледж» Полтавської обласної ради, вихованка КЗ "Харківська 
обласна Мала академія наук Харківської обласної ради"  



16. Ніколаєнко Наталья Миколаївна, учениця 11 класу Павлівського ліцею 
Васильківської селищної ради Дніпропетровської області 

17. Нор Дар'я Володимирівна, учениця 9 класу Горянівської гімназії Обухівської 
селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області, вихованка КПНЗ 
"Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді" Обухівської селищної 

ради"Дніпровського району Дніпропетровської області 
18. Палаш Аліна Русланівна, учениця 9 класу Горянівської гімназії Обухівської 

селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області, вихованка КПНЗ 
"Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді" Обухівської селищної 

ради"Дніпровського району Дніпропетровської області  
19. Панасюк Наталія Василівна, учениця 11 класу Бучанського ліцею № 9 

Київської області 
20. Петришина Юлія Олександрівна , учениця 9 класу Харківської гімназії № 116 

Харківської  міської ради Харківської області, вихованка КЗ «Харківська обласна 
Мала академія наук Харківської обласної ради»  

21. Пилипенко Олександра Володимирівна, учениця 9 класу КЗ "Богодухівський 
ліцей №1", вихованка КЗ "Харківська обласна Мала академія наук Харківської 

обласної ради" 
22. Плисюк Альона Сергіївна, учениця 11 класу Канівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 3 Канівської міської ради Черкаської області 

23. Полич Катерина Сергіївна, учениця 9 класу Обухівського ліцею Обухівської 
селищної ради Дніпровського району Дніпропетровської області, вихованка КПНЗ 

"Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді" Обухівської селищної 
ради"Дніпровського району Дніпропетровської області  

24. Таряник Анастасія Сергіївна, вихованка КПНЗ "Центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді"Обухівської селищної ради Дніпровського району 

Дніпропетровської області 
25. Скрипка Артем Геннадійович, учень 10 класу Ічнянського ліцею № 3 

Чернігівської області 
26. Фалькова Ізабелла Вікторівна, учениця 9 класу Харківської гімназії № 116 

Харківської міської ради Харківської області, вихованка КЗ "Харківська обласна 
Мала академія наук Харківської обласної ради" 
27. Холодов Олег Віталійович, учень 11 класу Харківської спеціалізованої школи І-

ІІІ ступенів № 119, вихованець КЗ "Харківська обласна Мала академія наук 
Харківської обласної ради" 

28. Шелухіна Владислава Захарівна, учениця 11 класу Харківського ліцею № 107 
Харківської міської ради Харківської області, вихованка КЗ «Харківська обласна 

Мала академія наук Харківської обласної ради» 
Наукове відділення «Хімія»: 

1. Туренко Анастасія Володимирівна учениця 10 класу Канівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Канівської міської ради Черкаської 

області. 
Наукове відділення «Народні ремесла» 

1. Параска Людмила Олександрівна, учениця 11 класу Орлівського ЗЗСО 
Ренійської міської ради Ізмаїльського району Одеської області, слухачка 



спеціального курсу "Земля, де живем, Україною зовем." 
2. Рамка Людмила Олександрiвна, учениця 11 класу Орлівського ЗЗСО Ренійської 

міської ради Ізмаїльського району Одеської області, слухачка спеціального курсу 
"Земля, де живем, Україною зовем." 
 

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 

2022/2023 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 еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 
3. Домрачевій Тетяні Василівні, керівнику напряму з квітникарства та флористики 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
4. Теребіленко Катерині Володимирівні, доктору 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 2022/2023 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 еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 
3. Теребіленко Катерині Володимирівні, доктору хімічних наук, доценту кафедри 

неорганічної хімії хімічного факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка; 

4. Юринець Ірині Андріївні, методисту відділу біології Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді. 

 

 

Директор                                                Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ 


