ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ
07 квітня 2017 року

м. Одеса

№ 134/ОД

Про підсумки обласного конкурсу
дослідницько-експериментальних робіт
з природознавства «Юний дослідник»

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки обласної державної
адміністрації від 03.03.2017 року

№ 72/ОД «Про проведення обласного

конкурсу «Юний дослідник»», з метою виявлення, розвитку й підтримки
обдарованих дітей, залучення їх до дослідницької та експериментальної
діяльності 23 березня 2017 року відбувся обласний конкурс дослідницькоекспериментальних робіт з природознавства «Юний дослідник».
В заході взяли участь 52 учня з міст та районів області та м. Одеса.
Відповідно до рішення журі (протоколи засідання журі від 23.03.2017)

НАКАЗУЮ:

1.

Визнати

експериментальних

переможцями
робіт

з

обласного

природознавства

конкурсу
«Юний

дослідницькодослідник»

та

нагородити дипломами Департаменту освіти і науки Одеської обласної
державної адміністрації:
І ступеня:
Секція «Я і природа»:
- Д’якона Дениса, учня 3 класу Тарутинського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів
- ДНЗ».
Секція «Рослини навколо нас»:
- Кожокару Юрія, вихованця

Ренійської районної станції

юних

натуралістів;
- Повідіш

Олександру,

ученицю

4

класу

Виншівського

НВК

Татарбунарського району.
Секція «Тваринний світ»:
- Царева Євгена, учня 5 класу Одеської спеціалізованої школи № 111
І-ІІІ ступенів.
Секція «Охорона здоров’я»:
- Кириленко Володимира, учня 4 класу Ренійського НВК «ЗОШ
І-ІІІ ступенів - ліцей»;
- Кару Сергія, учня 6 класу Вільнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Тарутинського району.
Секція «Народознавство та краєзнавство»:
- Глодаренко Йосипа, учня 4 класу Трапівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Татарбунарського району.
ІІ ступеня:
Секція «Я і природа»:
- Сергєєва Єгора, учня 6 класу Ренійського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів ліцей».
Секція «Рослини навколо нас»:
- Нікішина Артема, учня 4 класу Подільської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4.

Секція «Тваринний світ»:
- Шахрай Наталю, вихованку Ізмаїльської міської станції юних
натуралістів.
Секція «Охорона здоров’я»:
- Василінга Руслана, Молдавську Аліну, учнів 5 класу Одеської
спеціалізованої школи № 111 І-ІІІ ступенів;
- Кожокару Дар’ю,

ученицю 4

класу Ренійського НВК «ЗОШ

І-ІІІ ступенів - ліцей».
Секція «Народознавство та краєзнавство»:
- Міхову Інну, ученицю 2 класу Богданівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів
- ДНЗ» Тарутинського району;
- Зенченко

Катерину,

ученицю

4

класу

Лиманського

НВК

Татарбунарського району;
- Вербинського Дмитра, учня 6 класу Одеської ЗОШ № 82 І-ІІІ ступенів.
ІІІ ступеня:
Секція «Я і природа»:
- Куриленко Любов, вихованку Ізмаїльської міської станції юних
натуралістів.
Секція «Рослини навколо нас»:
- Місержи Каріну, ученицю 4 класу Дмитрівьскої ЗОШ І-ІІІ ступенів
Татарбунарського району.
Секція «Тваринний світ»:
- Іванішину Наталію, вихованку Березівського районного центру дитячої
та юнацької творчості.
Секція «Охорона здоров’я»:
- Висоцьку Євгенію, ученицю 4 класу Веселодолинського НВК
Тарутинського району;
- Чагаринську Анастасію, ученицю 5 класу Одеської спеціалізованої
школи № 111 І-ІІІ ступенів.

Секція «Народознавство та краєзнавство»:
- Волканову Софію, вихованку Міського Центру дитячої творчості
м. Білгород-Дністровський;
- Кузнєцову Ольгу, ученицю 4 класу Ренійського НВК «ЗОШ
І-ІІІ ступенів - ліцей».
2. Одеському обласному гуманітарному центру позашкільної освіти та
виховання (Макосій Д.І.) довести даний наказ до відома начальників відділів
(управлінь)

освіти

районних

(міських)

державних

адміністрацій

об’єднаних територіальних громад.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту

Ю.Є. Семенюк

та

