
УКРАЇНА
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ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З

21.07.2014              м. Запоріжжя № 0524

 
Про  підсумки  Всеукраїнського 
експедиційно - польового збору 
команд юних зоологів

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 17 січня
2014 р. № 43 «Про затвердження Плану роботи Міністерства освіти і науки
України  на  2014  рік»,  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді від 11.02.2014 р.  № 14 «Про проведення Всеукраїнських
експедиційно-польових зборів  команд юних екологів  і  натуралістів  у  2014
році»,  з  метою активізації  роботи  з  учнівською молоддю щодо вирішення
екологічних  і  природоохоронних  проблем,  залучення  її  до  активної
природоохоронної  діяльності,  формування  екологічної  свідомості  та
дбайливого  ставлення  до  природи   19  червня   2014  року  Запорізьким
обласним Центром еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді  був
проведений   Всеукраїнський  експедиційно-польовий  збір  команд  юних
зоологів  в режимі on-line. 

В  заході  взяли  участь  юннати  з  15  областей  України:  Волинської,
Дніпропетровської,  Донецької,  Житомирської,  Закарпатської,  Київської,
Кіровоградської,  Львівської,  Одеської,  Полтавської,  Рівненської,Сумської,
Тернопільської,  Чернівецької,  Чернігівської  -  учні  загальноосвітніх  і
позашкільних навчальних закладів, учасники експедицій, походів, польових
практик  з   зоології.  У  рамках  заходу  працювали   секції  «Ентомологічні
дослідження», «Гідробіологічні дослідження», «Орнітологічні дослідження»,
«Різноманіття  тваринного  світу»,  які   очолювали  досвідчені  науковці
Запорізького національного університету.

На підставі висновків журі

Н А К А З У Ю:
1.  Нагородити   Грамотою   Департаменту  освіти  і  науки  Запорізької

обласної державної адміністрації переможців Всеукраїнського експедиційно-



польового збору команд юних зоологів за творчий підхід та оригінальність
презентації наукових досліджень 

на секції «Ентомологічні дослідження»

- за І місце:

-  Фуштей Тетяну, Віщук Наталію, вихованку Горошівецького НВК, слухачів
секції  «Зоологія»  ОЗБШ  КЗ  «Чернівецький  обласний  центр  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»   («Фауна  пластинчатовусих
Буковини»);

- за ІІ місце:

- Драган Світлану, вихованку гуртка «Любителі домашніх тварин» Сумського
міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
(«Ентомофауна  ботанічного  саду  «Юннатівський»:  комахи  з  неповним
перетворенням»);

- за ІІІ місце:

- Слуцьку Маргариту, ученицю 8 класу ЗОШ № 10 м. Краматорськ Донецької
області,  вихованку  гуртка  «Зоологи»  Краматорського  міського  центру
позашкільної роботи («Екологічне обґрунтування резервування території для
включення її в природно-заповідний фонд України»);

  на секції «Гідробіологічні дослідження»

 - за ІІ місце:

-  Папроцьку  Олену,  вихованку  гуртка  «Зоологи-тераріумісти»  КЗ  ЛОР
Львівського  ОЦЕНТУМ  («Оцінка  екологічного  стану  річки  Річеця  за
макрозообентосом»);

- за ІІІ місце:

- Чуйко Аліну, ученицю 8 класу ЗОШ № 7 м. Кіровоград, вихованку гуртка
«Юні  рослинники»  Кіровоградського  обласного  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді («Вивчення екологічного стану
р. Сугоклії за макробезхребетними тваринами»);

на секції «Орнітологічні дослідження»

- за І місце: 

- Хиноцького Петра, учня 10 класу Рівненської  ЗОШ № 23, вихованця гуртка
«Юні екологи» КЗ «Станція юних натуралістів» Рівненської  обласної  ради
(«Гніздобудівна спеціалізація дроздів чорного та співочого в умовах півночі
Рівненської області»); 

- за ІІ місце:



-  Прокопець Валерію, Захарову Алісу, вихованку гуртка «Юні орнітологи»
КПНЗ «Одеський ЕНЦ «Афаліна» («Орнітологічні спостереження та обліки
на узбережжі Куяльницького лиману»);

-  Смоляра  Олексія,  учня  10  класу  Полтавської  гімназії  №  17,  Ведмідь
Анастасію,  ученицю  10  класу  Мачухівського  НВК  Полтавської  області
(«Сучасний  стан  збереження  мисливської  фауни  птахів  на  територіях
природно-заповідного фонду Полтавської області»);  

-  Пітика Вадима,  учня 6  класу Погорілівської  ЗОШ Заставнівського району
Чернівецької області («Моніторинг популяції лелеки білого села Погорілівка та
його околиць»);

- за ІІІ місце:

-  Молочко Вероніку,  Зубко  Анну, ученицю 8 класу Чернігівського ліцею
№22, вихованку Чернігівської обласної станції юних натуралістів («Штучне
вигодовування пташенят папуг»);

-  Юшак  Софію,  Лящук  Олену,  учениць  10  класу  Луцької  ЗОШ  І-ІІ  ст.-
колегіум,  вихованок  гуртка  «Орнітологи»  Волинського  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  («Орнітологічні  експедиції,   походи  та  польові
практики юних орнітологів Волині в заповідних територіях краю»);

-  Анголюк  Марію,  ученицю  8  класу  ЗОШ  №  11,  вихованка  гуртка  «Юні
орнітологи»  Бердичівського  центру  позашкільної  освіти  ім.  О.  Разумкова
Житомирської області («Екологія граків м. Бердичів»);

на секції «Різноманіття тваринного світу»

- за І місце:

- Шагур Юлію, ученицю 8 класу Завадської ЗОШ І-ІІ ст. Воловецького району
Закарпатської  області,  вихованку  гуртка  «Юні  зоологи»  філії  ЗОЕНЦ,
натуралістичної  бази  «Арніка»  («Морфобіологічні  особливості  полівки
звичайної Воловецького району Закарпатської області»);

-  Рябоконь  Поліну,   Лазданова   Інну,  учениць  10  класу  ЗОШ  №  2  м.
Марганець Дніпропетровської  області  («Розповсюдження та  видовий склад
земноводних в межах міста Марганець та його околицях»); 

- за ІІІ місце:

-  Козак  Тетяну,  ученицю  7  класу,  Єднорович  Анну,  учениць  6  класу
Тернопільської  ЗОШ  №  10,  вихованок  гуртка  «Юні  кролівники»
Тернопільського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді  («Вільний  спосіб  утримання  кролів:  його  переваги  та
недоліки»);



-  Тимошенко  Катерину,  ученицю  10  класу  Білоцерківського  економіко-
правового  ліцею  Білоцерківської  міської  ради,  вихованку  станції  юних
натуралістів  м.  Білої  Церкви  Київської  області  («Прогнозування  розвитку
популяції звірів на території лісового господарства»).

2. Висловити подяку педагогічним колективам всіх обласних еколого-
натуралістичних  центрів  (станцій  юних  натуралістів)  за  проведену
організаційну роботу по залученню школярів  до виїзних форм навчання та
підготовку  до  участі  у  Всеукраїнському  експедиційно-польовому  зборі
команд юних зоологів.

3.Контроль  за  виконанням  наказу покласти  на  заступника  директора
Департаменту – начальника управління Захарчука В.М.

Директор Департаменту                                             М.А. Ярмощук

Ульянова 654656


