
 
УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ  І  НАУКИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  
 

Н А К А З  
 

________                              Вінниця                                              № ____  

 

Про підсумки проведення  

обласного етапу Всеукраїнського  

конкурсу-захисту науково-дослідницьких  

робіт з природознавства «Юний дослідник» 
 

 

На виконання наказу Департаменту освіти і науки Вінницької обласної 

державної адміністрації  №43 від 18.02.20121 року, з метою створення умов для 

всебічного розвитку обдарованих учнів, поглиблення фундаментальної освіти з 

природничих дисциплін, оновлення змісту науково-дослідної та практичної 

діяльності учнівської молоді, 04 березня 2021 року на базі Вінницької обласної 

станції юних натуралістів в дистанційній формі проведено обласний етап 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт з 

природознавства «Юний дослідник» (далі – Конкурс).  

У Конкурсі брали участь 44 заклади  освіти, 63 учні, 12 вихованців, з  33 

об’єднаних територіальних громад, Вінницької обласної, Тульчинської міської, 

Чечельницької, Бершадської районних станцій юних натуралістів, 

Шаргородського будинку дитячої та юнацької творчості.  

 Тематика експериментально-дослідницьких робіт з учнями віком 6 -11 

років визначалася відповідно до навчальних програм закладів  освіти  («Я і 

природа», «Природа і суспільство», «Основи здоров’я», «Природознавство») та 

програм для творчих учнівських об’єднань еколого-натуралістичного напряму, 

рекомендованих Міністерством освіти і науки України. 

Юними дослідниками області в роботах висвітлено: спостереження за 

явищами навколишнього середовища, вивчення флори і фауни своєї місцевості, 

дослідження умов проростання рослин, вивчення зимуючих птахів своєї 

місцевості, дослідження шляхів поліпшення та збереження власного здоров’я, 

вивчення традицій українського народу. Окрім того, діти проявили себе, як 

талановиті поети, художники, народні умільці. 

На підставі вищевказаного та підсумкового протоколу журі, 

 

НАКАЗУЮ: 

 



1. Затвердити списки переможців та  призерів  обласного етапу Конкурсу, 

що додаються.  

2. Нагородити Почесною грамотою Департаменту освіти і науки 

переможців обласного етапу Конкурсу та педагогів, які їх підготували 

відповідно до списку, що додається.  

3. Вінницькій обласній станції юних натуралістів (Драгомирецька О.А.)  

відзначити дипломами призерів обласного етапу Конкурсу та нагородити 

грамотами  педагогічних працівників, які їх підготували відповідно до  списків, 

що додаються. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

 

 

В.о. директора Департаменту  

освіти і науки облдержадміністрації                           В. Буняк 
 

 
ПОГОДЖЕНО  

 
Заступник директора Департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації  О. Чорна 

 

 

Заступник начальника управління загальної  

середньої, дошкільної освіти та виховної роботи –  

начальник відділу інклюзивної, спеціальної  

освіти та виховної роботи   Т. Лісогурська  

 

 

Юрист           А. Стахова   



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

 Наказ в.о. директора  

 Департаменту освіти і науки 

                                                                                облдержадміністрації 

  ____________ 2021  № ______ 

 
 

Списки переможців та призерів  

обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт з 

природознавства «Юний дослідник» у секціях: 

                                                                    

Секція «Рослини навколо нас» 

 

«Заклади загальної середньої освіти» 

І місце - Шевчук Кіріл, учень 5 класу філії : навчально-виховного комплексу (заклад 
дошкільної освіти – заклад середньої освіти І-ІІ ступенів с. Михайлівка )  

ОНЗ  «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  № 2 ім. Івана Богуна 

м. Ямпіль».  

ІІ місце - Кондратюк Денис, учень 5 класу Пиковецького ЗНВК І-ІІІ ступенів 
«Школа – дитячий садок» Козятинської  міської ради; 

- Кравченко Діана, учениця  5  класу навчально-виховного комплексу ЗОШ І-
ІІІ ступенів-дитячого садка с. Мізяків Калинівського району; 

- Філіпченко Ніколіна, учениця 6 класу НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ступенів с. 
Кожанка Оратівської ОТГ. 

ІІІ місце - Корява Анастасія  та  Розворук Артем, учні 4 класу Сумівської ЗШ І-ІІІ 
ступенів Бершадської міської ради; 

- Петрик Анастасія, учениця 2 класу Ладижинського навчально-виховного 
комплексу № 1; 

- Погончик Ольга та Штойко Аня,  учні  6 класу Баланівської  ЗШ І-ІІІ 

ступенів Бершадського району.  

 

«Заклади позашкільної освіти» 

І місце -  Слободяник Юлія, вихованка гуртка «Нотатки натураліста Поділля» 
Вінницької обласної станції юних натуралістів. 

ІІ місце - Обуховська Вікторія, вихованка гуртка «Юні натуралісти» Шаргородського 

Будинку дитячої та юнацької  творчості; 

- Попович Софія, вихованка  гуртка «Рослини і тварини в паперопластиці» 
Чечельницької станції юних натуралістів Ольгопівської селищної ради; 

- Кирилюк Ангеліна, вихованка  гуртка «Природоохоронці» Вінницької 
обласної станції юних натуралістів. 

ІІІ місце - Кудінська Кіра, вихованка гуртка « Дивосвіт природи» Вінницької обласної 
станції юних натуралістів; 

- Берляк Марія, вихованка гуртка« Рослини і тварини – символи України» 
Вінницької обласної станції юних натуралістів. 

 

Секція «Я і природа» 

 

І місце - Кучмар Надія, учениця 6-В класу  НВК:ЗШ І-ІІІ ступенів-гімназія № 1 м. 
Хмільника Вінницької області. 

ІІ місце - Мичкодан Анастасія, учениця 3 класу  філії закладу середньої освіти І-ІІ 
ступенів с. Цекинівки  опорного навчального закладу «Заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів  с. Велика Кісниця  Ямпільської міської ради 



Вінницької області»; 

- Волощук Аліна, учениця 4 класу Маньківської  ЗОШ І-ІІ ступенів 
Бершадської міської ради. 

- Костюк Владислав,  учень 6-А класу НВК:ЗШ І-ІІІ ступенів № 4 – ліцей м. 

Могилева Подільського. 

ІІІ місце - Снісарчук  Владислав, учень 6-А класу навчально-виховного комплексу № 3 
«Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» м. 

Могилева – Подільського; 

- Трач Олексій, учень5-А класу НВК № 1 м. Могилева Подільського. 

- Печуляк Юлія, учениця 5-А класу ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 4  Жмеринської 
міської ОТГ. 

 

Секція «Тваринний світ» 

 

І місце - Побережник Максим, вихованець гуртка «Цікава зоологія» Вінницької 
обласної станції юних натуралістів. 

ІІ місце - Гафенко Іван,  учень 5 класу філія ЗСО І-ІІ ступенів с. Цекинівка  ОНЗ» 

заклад ЗСО І-ІІІ ст. с. Велика Кісниця Ямпільської  міської ради»; 

- Пастух Марія, учениця 6-А класу навчально-виховного комплексу: 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 – ліцей м. Могилева Подільського.  

ІІІ місце 

 

- Гусейнова Катерина, вихованка гуртка «Нотатки натураліста Поділля» 

Вінницької обласної станції юних натуралістів; 

- Демянова Єлизавета, вихованка гуртка «Нотатки натураліста Поділля» 
Вінницької обласної станції юних натуралістів. 

 

Секція «Основи здоров’я» 

 

І місце - Галагоза Дарія, учениця 3-А класу закладу  «Загальноосвітня  школа І-ІІІст. 
№26 Вінницької міської ради». 

ІІ місце - Целік Наталія, учениця 5-Б класу ОНЗ  «НВК: заклад ЗСО І ступенів – 
гімназія м.Ямполя»; 

- Козачок Дар’я, учениця 2 класу  Устянської  ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Бершадського району; 

- Маліцький Євген,  учень 5 класу Бершадського ЗЗСО І-ІІІст.№2. 

 ІІІ місце - Крук Вікторія, учениця  5-А класу ЗШ І-ІІІ ступенів  № 3  м. Ладижин; 

- Богаченко Марія,  учениця 5-А класу  Бершадської  загальноосвітньої 

     школи І –ІІІ ступенів №1; 

- Сидоренко Ірина, учениця  6 класу комунального  закладу «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 3 м. Хмільник  Вінницької області». 

 

Секція «Народознавство, краєзнавство» 

 

«Заклади загальної середньої освіти» 

І місце - Рачковська Кіра, учениця 4 класу філія ЗСО І-ІІ ступенів с. Цекинівка  ОНЗ» 

Заклад ЗСО І-ІІІ ст. с. Велика Кісниця Ямпільської  міської  ради».  

ІІ місце - Паланська  Тетяна, учениця 6 класу ЗШ І-ІІІ ступенів с.Чагів Оратівської 

ОТГ Вінницького району. 

ІІІ місце -   Лишак Соломія,  учениця 5 класу  Ладижинського  НВК № 1; 

-  Будкевич Максим, учень 5-А класу Бершадської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3; 

- Кунцевич Дмитро, учень 6 класу Олександрівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Северинівської ОТГ Жмеринського району. 

                                        «Заклади позашкільної освіти» 



І місце - Горячкін Артур, вихованець гуртка  «Юний флорист» Вінницької обласної 

станції юних натуралістів. 

ІІ місце - Мазур Вероніка, вихованка гуртка «Природа рідного краю» станції юних 

натуралістів Тульчинської міської ради; 

- Ковалюк Макарій, учень 3 класу закладу  «Загальноосвітня  школа І-ІІІ 

ступенів  №26 Вінницької міської ради». 

ІІІ місце - Ліваковська Соломія, вихованка гуртка «Ошибана» Вінницької обласної 

станції юних натуралістів. 

 

 

Заступник начальника управління загальної  

середньої, дошкільної освіти та виховної роботи –  

начальник відділу інклюзивної, спеціальної  

освіти та виховної роботи  Т. Лісогурська  

 

 

Директор обласної станції юних 

натуралістів                                                                                                            О. Драгомирецька    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

 Наказ в.о. директора  

 Департаменту освіти і науки 

                                                                                облдержадміністрації 

  ____________ 2021  № ______ 

 

 

Списки  педагогів , які підготували  переможців 

обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт з 

природознавства «Юний дослідник» 

                                                                    

1. Лускало Олена Анатолівна, керівник гуртка  Вінницької обласної станції юних 

натуралістів. 

2. Кулініч Ольга Миколаївна, вчитель біології НВК: ЗШ І-ІІІ ст. - гімназії № 1 м. 

Хмільника. 

3. Павлова Людмила Анатоліївна, вчитель початкових класів філії закладу середньої 

освіти І-ІІ ступенів с. Цекинівки опорного навчального закладу «Заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів с. Велика Кісниця Ямпільської міської ради». 

4. Табачнікова Оксана Григорівна, вчитель основ здоров’я  навчально-виховного 

комплексу   (заклад дошкільної освіти - заклад середньої  освіти  І-ІІ ступенів с. 

Михайлівка)  опорного навчального закладу «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів № 2 ім. Івана Богуна м. Ямпіль Ямпільської міської ради». 

5. Черній Вікторія Анатолівна, завідуюча відділом  Вінницької обласної станції юних 

натуралістів. 

6. Павлюк Світлана Юріївна,  заступник директора з навчально-виховної роботи  

Вінницької обласної станції юних натуралістів. 

7. Куцмай Майя Олександрівна, вчитель початкових класів закладу  «Загальноосвітня  

школа І-ІІІ ст. № 26 Вінницької міської ради» 

 

 

Заступник начальника управління загальної  

середньої, дошкільної освіти та виховної роботи –  

начальник відділу інклюзивної, спеціальної  

освіти та виховної роботи  Т. Лісогурська  

 

 

Директор обласної станції юних 

натуралістів                                                                                                            О. Драгомирецька    



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

 Наказ в.о. директора  

 Департаменту освіти і науки 

                                                                                облдержадміністрації 

  ____________ 2021  № ______ 

 

 

Списки  педагогів, які підготували призерів 

обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт з природознавства «Юний дослідник» 

 

 

1. Орлюк Світлана, вчитель біології  навчально-виховного комплексу: загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 4 – ліцей м. Могилева Подільського Вінницької області. 

 2. Сизотченко Галина Олександрівна, вчитель біології та природознавства, Вершиніна 

Олена Іллівна, вчитель індивідуального навчання  філії  закладу  середньої освіти  І-ІІ 

ступенів с. Цекинівки  опорного навчального закладу «Заклад  загальної  середньої 

освіти І-ІІІ ступенів  с. Велика  Кісниця Ямпільської міської ради» 

3.  Щетенюк Альона Миколаївна, учитель біології Бершадської   загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 1. 

4. Волощук Вікторія Леонідівна, вчитель біології  Маньківської ЗШ І-ІІ ступенів 

Баршадського району. 

5. Шевчук Альона Василівна,  вчитель біології  Бершадської ЗОШ І-ІІІ ст.№ 3. 

6.  Полігас О.В., вчитель географії Ладижинського НВК № 1. 

7. Івасюк Олеся Михайлівна,  керівник гуртка станції юних натуралістів Тульчинської 

міської ради. 

8. Масненко Катерина Петрівна, вчитель ЗШ І-ІІІ ступенів с. Чагів Оратівської ОТГ 

Вінницького району. 

9. Атаманенко Т.В., педагог-організатор Устянська ЗОШ І-ІІІ ступенів Бершадського 

району. 

10. Роситюк Т.Б., учитель біології Ладижинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3. 

11. Брушньовська Олена Володимирівна,  вчитель біології опорного навчального закладу 

 «Навчально-виховний комплекс: заклад загальної середньої освіти І ст.- гімназія 

м. Ямполя Ямпільської міської ради». 

12. Мичкодан Оксана Дмитрівна, вчитель початкових класів філії закладу середньої 

освіти І-ІІ ступенів с. Цекинівки опорного навчального закладу «Заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів с. Велика Кісниця  Ямпільської міської ради Вінницької 

області». 

13. Назарчук Ірина Леонідівна, вчитель природознавства, біології та хімії ЗЗСО І-ІІІ ст. № 

4 Жмеринської ОТГ.   

14.  Лутчак Олена Василівна, вчитель біології Навчально-виховний комплекс № 3 

«загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад» м. Могилева 

Подільського Вінницької області. 

15. Мацібора Наталія Григорівна, вчитель початкових класів НВК: «ДНЗ – ЗОШ І-ІІ ст.» 

с. Кожанка Оратівського району. 

16. Гуцал Людмила Євгеніївна ,  вчитель  хімії    Ладижинський НВК №1 .                                                                                                                           

17. Каліновська Марта Миколаївна , керівник гуртка Вінницької обласної станції юних 

натуралістів. 

18. Цибух  Оксана Василівна, керівник гуртка Вінницької обласної станції юних 

натуралістів. 

19. Іваськевич Галина Леонтіївна, керівник гуртка «Природоохоронці» Вінницької  

обласної станції юних натуралістів.                                                           



20. Сікалюк Ганна Володимирівна, учитель природознавства та біології Пиковеький 

загальноосвітній навчально-виховний комплекс І-ІІІ ст. «Школа-дитячий садок» 

Козятинської міської ради Хмільницького району. 

21. Бабій Інна Василівна, учитель природознавства Сумівська ЗОШ І-ІІІ ступенів    

Бершадської міської ради. 

22. Блах Тетяна Петрівна, керівник гуртків «Юні натуралісти» Шаргородського Будинку 

дитячої та юнацької  творчості. 

23. Поворозний Олександр Леонтійович, вчитель біології Баланівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Бершадського району. 

24. Попович Олеся В'ячеславівна, керівник гуртків Чечельницької районної станції юних 

натуралістів Ольгопільської сільської ради. 

25. Зарічна  Катерина Терентіївна, заступник з виховної роботи Олександрівського ЗЗСО 

І-ІІІ ступенів Северинівської ОТГ. 

 

 

Заступник начальника управління загальної  

середньої, дошкільної освіти та виховної роботи –  

начальник відділу інклюзивної, спеціальної  

освіти та виховної роботи  Т. Лісогурська  

 

 

Директор обласної станції юних 

натуралістів                                                                                                            О. Драгомирецька    

 

 

 

 

 

 


