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Н А К А З 

17.05.2022 р.                                      Ужгород                                                   №20 

 

Про підсумки проведення обласного 

етапу Всеукраїнського конкурсу 

з природознавства „Юний дослідник” 

 

Відповідно до п. 118 Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України 25.12.2021 № 1379, листів 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді від 

30.03.2022 № 58 „Про проведення Всеукраїнського конкурсу дослідницько-

експериментальних робіт з природознавства „Юний дослідник” та 

Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

07.04.2022 № 86 „Про проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 

дослідницько-експериментальних робіт з природознавства „Юний дослідник” з 

10 до 13 травня 2022 року було проведено обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу дослідницько-експериментальних робіт з природознавства  „Юний 

дослідник”. 

На обласний етап конкурсу було представлено 12 робіт учнів із 

Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, 

еколого-натуралістичного центру Виноградівської міської ради, КЗПО „Центр 

дитячої та юнацької творчості „Сузір’я” Хустської міської ради, Хустської СШ 

І – ІІІ ступенів № 1 ім. Августина Волошина. 

Відповідно до рішення обласного журі 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Визнати переможцями та нагородити грамотами Закарпатського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за І місце у 

обласному етапі Всеукраїнського конкурсу: 

у напрямі „Рослини навколо нас”: 

-  Алєксєєву Алісу, ученицю 5-А класу ЗОШ І - ІІІ ступенів № 7 м. 

Ужгород, вихованку гуртка „Юні лісівники” Закарпатського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 

- Івегеш Іванну, ученицю 6 класу Кривського ЗЗСО І – ІІІ ступенів, 

вихованку гуртка „Пішохідний туризм” КЗПО „Центр дитячої та юнацької 

творчості „Сузір’я"; 
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у напрямі „Тваринний світ”: 

- Горзов Каріну, ученицю 6 – В класу Виноградівської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 4, вихованку гуртка „Природа рідного краю” еколого-

натуралістичного центру Виноградівської міської ради; 

у напрямі „Я і природа”: 

- Маринченко Олександру, ученицю 5 класу Виноградівської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 4, вихованку гуртка „Юні друзі 

природи” еколого-натуралістичного центру Виноградівської міської ради; 

у напрямі „Народознавство, краєзнавство”: 

- Гасиджак Людмилу, ученицю 4-А класу Виноградівської ЗОШ І – ІІІ 

ступенів № 1, вихованку гуртка „Юні флористи” еколого-натуралістичного 

центру Виноградівської міської ради. 

2. Нагородити грамотами Закарпатського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді за ІІ місце у обласному етапі 

Всеукраїнського конкурсу: 

у напрямі „Рослини навколо нас”: 

-  Кодарука Сергія, учня 6-А класу ЗОШ І - ІІІ ступенів № 12 м. Ужгород, 

вихованця гуртка „Горщечкові рослини” Закарпатського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 

- Баника Назара, учня 4 класу Виноградівської ЗОШ І - ІІІ ступенів №4, 

вихованця гуртка „Юні друзі природи” еколого-натуралістичного центру 

Виноградівської міської ради; 

у напрямі „Тваринний світ”: 

- Кляп Анастасію, ученицю 4 класу Широківської ЗОШ I – III ступенів, 

вихованку гуртка „Юні флористи” еколого-натуралістичного центру 

Виноградівської міської ради;  
у напрямі „Народознавство, краєзнавство”: 

- Шутко Софію, ученицю 5-Б класу Боронявського ЗЗСО І – ІІІ ступенів, 

вихованку гуртка „Юні друзі природи” КЗПО „Центр дитячої та юнацької 

творчості „Сузір’я”. 

3. Нагородити грамотами Закарпатського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді за ІІІ місце у обласному етапі 

Всеукраїнського конкурсу: 

у напрямі „Рослини навколо нас”: 

- Вантюх Софію, ученицю 6-А класу Підвиноградівської ЗОШ І – ІІІ 

ступенів, вихованку гуртка „Юні квітникарі-аранжувальники” еколого-

натуралістичного центру Виноградівської міської ради; 

у напрямі „Тваринний світ”: 

- Завацьку Вероніку, ученицю 4-А класу ЗОШ І – ІІІ ступенів № 2 

м.Ужгород, вихованку гуртка „Природа рідного краю” Закарпатського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
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у напрямі „Народознавство, краєзнавство”: 

- Волоса Михайла, учня 5-А класу Хустської СШ І – ІІІ ступенів № 1 

ім. Августина Волошина. 

4. Надати подяки педагогам переможців обласного етапу Всеукраїнського 

конкурсу з природознавства „Юний дослідник”: 

- Курак Юліанні Степанівні, керівниці гуртка „Юні лісівники” 

Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

- Мельник Оксані Іванівні, керівниці гуртка „Природа рідного краю” 

еколого-натуралістичного центру Виноградівської міської ради; 

- Шереш Світлані Станіславівні, керівниці гуртка „Юні флористи” еколого-

натуралістичного центру Виноградівської міської ради; 

- Маринченко Людмилі Михайлівні, керівниці гуртка „Юні друзі природи” 

еколого-натуралістичного центру Виноградівської міської ради; 

- Галушкай Юлії Іванівні, керівниці гуртка „Пішохідний туризм” КЗПО 
„Центр дитячої та юнацької творчості „Сузір’я”; 

- Кляп Юрині Михайлівні, керівниці гуртка „Юні флористи” еколого-

натуралістичного центру Виноградівської міської ради. 

5. Відділу біології та дослідницько-експериментальної роботи 

(Величканич О.М.) провести організаційну роботу із участі переможців 

обласного етапу у фіналі Всеукраїнського конкурсу „Юний дослідник”. 

 

 

 

Директор ЗОЕНЦ                                                                Олександр ГЕРЕВИЧ 
 


