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Про проведення VІІІ Всеукраїнського
експедиційно-польового збору команд юних екологів

Відповідно  до  Положення  про  Всеукраїнські  експедиційно-польові  збори  команд
юних екологів і натуралістів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
17.05.2013 р. № 545 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 р. за
№  838/23370,  наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  17.01.2014  р.  №  43  «Про
затвердження плану роботи Міністерства освіти і  науки України на 2014 рік»  з  20 по 23
червня  2014  року у  Полтавській  області  Національним еколого-натуралістичним центром
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  спільно  з  Полтавським  обласним
еколого-натуралістичним  центром  учнівської  молоді  було  проведено  VIII Всеукраїнський
експедиційно-польовий збір команд юних екологів.

Його  учасниками  стали  20  команд  з  15  областей:  Вінницької,  Волинської,
Дніпропетровської,  Житомирської,  Закарпатської,  Київської,  Кіровоградської,  Львівської,
Миколаївської,  Полтавської,  Рівненської,  Сумської,  Харківської,  Херсонської,Чернігівської
областей -   учні  загальноосвітніх  і  позашкільних  навчальних закладів  із  числа учасників
комплексних  науково-дослідних  експедицій,  походів,  польових  практик  з  практичним
досвідом роботи з екології, ентомології, орнітології, ботаніки, зоології, дендрології, мікології
та педагоги. 

У рамках збору під керівництвом вчених Полтавського Національного педагогічного
університету імені В. Г. Короленка проведені комплексні наукові дослідження рослинного і
тваринного  світу  (з  виконанням  практичних  завдань)  регіональних  ландшафтних  парків
«Нижньоворсклянський»,  «Диканський»,  ландшафтного  заказника  «Лучківський»,  були
проведені  цікаві  пізнавальні  екскурсії  по  екологічних стежках на  території  проектованого
ландшафтного  заказника  «Міські  Млини»  у  Зіньківському  районі,  по  Полтавському
обласному  еколого-натуралістичному  центру  учнівської  молоді,  визначними  місцями
Полтави, до «Музею-заповідника українського гончарства у Опішному».

Команди-учасниці представили творчі звіти про свою роботу під час мультимедійних
презентацій  та  фотовиставки,  продемонстрували  свої  знання  під  час  екологічного брейн-
рингу.

За результатами конкурсних випробувань на підставі висновків журі

НАКАЗУЮ:

1.  Визнати переможцями VІІІ  Всеукраїнського експедиційно-польового збору команд
юних  екологів  та   нагородити  Дипломи  відповідного  ступеня  від  Національного
еколого-натуралістичного  центра учнівської  молоді  та Департаменту освіти і науки
Полтавської облдержадміністрації та пам`ятним подарунком за: 
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І місце 
команду юних екологів Охтирського міського центру позашкільної освіти – Мала академія
наук учнівської молоді Сумської області;

ІІ місце
команду  юних  екологів Кременчуцького  міського  еколого-натуралістичного  центру
учнівської області Полтавської області;

ІІІ місце
команду  юних  екологів Комунального закладу  «Станція  юних  натуралістів»  Рівненської
обласної ради

2. Нагородити дипломом від Національного  еколого-натуралістичного  центра 
учнівської  молоді  та Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації за
перемогу в номінаціях:

Краще дослідження з екології
- команду юних екологів Солоницівської гімназії № 3, творче об’єднання «Реп» Харківської 
області;
- команду юних екологів Комунального закладу  «Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді» Дніпропетровського району Дніпропетровської області.

Краще дослідження з гідробіології
- команду юних екологів Вінницької обласної станції юних натуралістів;
- команду юних екологів Києво-Святошинського районного центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді Київської області;
- команду юних екологів Миргородського центру еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді» Полтавської області. 

Краще дослідження з ентомології
команду юних екологів Вільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня Черняхівського 
району Житомирської області.

Краще дослідження з ботаніки
- команду юних екологів «Луцького навчально-виховного комплексу загальноосвітня школи І-
ІІ ступеня № 7 – Природничий ліцей», творче об’єднання «Екологи Волині» Волинської 
області;
- команду юних екологів Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді.

Краще дослідження з зоології
- команду юних екологів Комунального закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»;
- команду юних екологів Шишацької філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді.

Краще дослідження з мікології
- команду юних екологів Токарівського навчально-виховного комплексу Дерегачівського 
району Харківської області;
- команду юних екологів Миколаївського обласного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді.

Краща презентація наукових досліджень
- команду юних екологів Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді;
- команду юних екологів Старосільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня, гурток «Юні 
лісівники-дендрологи» Комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді Херсонської обласної ради.



Краща фото робота
- команду юних екологів Комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних 
натуралістів»;
- команду юних екологів Комунального закладу Лівської обласної ради «Львівський обласний
центр еколого-натуралістичої творчості учнівської молоді»;
- команду юних екологів Комунального закладу освіти «Дніпропетровський обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді».

3. Висловити подяку Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
за  високий  рівень  з  проведення  VІІІ  Всеукраїнського  експедиційно-польового  збору
команд юних екологів:

- Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації, (директор Шевчук
Сергій Миколайович, кандидат географічних наук, доцент);

-  Департаменту  з  питань  нафтогазового  комплексу,  промисловості,  екології  та
природних  ресурсів  Полтавської  облдержадміністрації  (директор  Піддубний  Ігор
Анатолійович); 

-  Полтавському національному педагогічному університету  імені  В.Г.  Короленка
(ректор Степаненко Микола Іванович, доктор філологічних наук, професор).

 4.  За  високий  рівень  організації  і  проведення  VІІІ  Всеукраїнського  експедиційно-
польового збору команд юних екологів нагородити грамотою Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді:

1.Колектив  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді (директор Бедніна Віталій Григорович); 

2.  Чернобель  Надію Леонідівну,  директора Полтавського  обласного  центру
естетичного виховання учнівської молоді;

3.  Овчаренко Людмилу Миколаївнау, директора Державної  спеціалізованої  школи-
інтернату «Колегіум мистецтв у Опішні»;

4. Неменущу Тетяну Вікторівну, завідувача обласного дитячо-юнацького оздоровчого
табору  «Еколог»  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді;

5.  Грищенко  Наталію Юріївну,  завідувача лабораторії  квітництва  та  овочівництва
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

6. Шинкарчук Оксану Вадимівну, керівника гуртка Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді;

7.  Лещенко  ІннУ ВікторівнУ,  керівника гуртка  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молод;

8.  Клепець  Олену  Вікторівну,  асистента  кафедри  екології  та  охорони  довкілля
Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;

9.  Беседіну  Ірину  Сергіївну,  кандидата  біологічних  наук,  доцента  кафедри
природничих і математичних наук Полтавського національного педагогічного університету
імені В.Г.Короленка;

10. Паляницю Олександра Вікторовича, старшого викладача кафедри біології та основ
здоров’я  людини  Полтавського  національного  педагогічного  університету
імені В.Г.Короленка;

11.  Черкаську Ірину Сергіївну,  директора регіонального  ландшафтного  парку
«Диканський»;

12.  Гергенкопа Миколу Вікторовича,  директора регіонального ландшафтного парку
«Нижньоворсклянський».

5. За проведену організаційну роботу по залученню школярів та молоді до виїзних форм
навчання  та  підготовку  до  участі  у  конкурсах  VІІІ  Всеукраїнського  експедиційно-
польового збору команд юних екологів



висловити  подяку  педагогічним  колективам  всіх  обласних  еколого-натуралістичних
центрів (станцій юних натуралістів).  

6. ІХ Всеукраїнський експедиційно-польовий збір команд юних екологів у 2015 році буде
проведений на територіях природно-заповідного фонду у Сумській області.

         

Директор НЕНЦ,
доктор педагогічних наук В. В. Вербицький


