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НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«30» грудня 2014 р. № 70

Про підсумки Всеукраїнського
еколого-натуралістичного
походу «Біощит-2014»

       Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 14.08.2014 р. 
№ 936 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2014/2015 навчальний рік
за  основними  напрямами  позашкільної  освіти».  Національний  еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України
провів Всеукраїнський еколого-натуралістичний похід «Біощит», який сприяє
розвитку бережливого ставлення до природи, через залучення учнів до роботи
по дослідженню та впровадженню в практику біологічних методів захисту лісу,
саду та сільськогосподарських культур від шкідників в Україні.

У  поході  взяли  участь  вихованці  загальноосвітніх  та  позашкільних
навчальних  закладів:  еколого-натуралістичних  центрів,  станцій  юних
натуралістів,  будинків  та  центрів  дитячої  та  юнацької  творчості,  навчально-
виховних комплексів, загальноосвітніх шкіл та  гімназій з 18 областей України:
Вінницької,  Волинської,  Дніпропетровської,  Донецької,  Житомирської,
Запорізької,  Івано-Франківської,  Кіровоградської,  Миколаївської,  Одеської,
Полтавської,  Рівненської,  Сумської,  Тернопільської,  Херсонської,
Хмельницької, Чернівецької та Чернігівської.

На перегляд журі було подано 108 робіт за операціями:
 Операція     «Мурашка» – 69 робіт (сприяння більш широкому застосуванню

біологічних  методів  захисту  лісу  та  підвищення  його  продуктивності
шляхом охорони корисних мурашок);

 Операція  «Джміль» –  19 робіт  (ефективне  використання  диких  комах-
запилювачів  для  підвищення  врожайності  сільськогосподарських
культур);

 Операція «Махаон» – 19 робіт (охорона рідкісних видів безхребетних);
 Операція «Реміза» – 1 робота (підвищення стійкості лісових насаджень

шляхом проведення комплексних біологічних лісозахисних заходів).
 Завдяки  цьогорічним  учасникам,  в рамках  походу  було проведено  на

високому рівні агітаційно-пропагандистку роботу, бесіди та лекції з місцевим
населенням,  виготовлення  листівок,  плакатів,  брошур.  Були  проведені
різноманітні конкурси та виставки: малюнків, віршів та казок. Картографування
та  паспортизація  місць  перебування  досліджувальних  видів.  Конкурсанти
зробили значний внесок в забезпечення охорони та покращення умов існування
комах у лісі.

Висловлюємо  щиру  подяку  обласним  департаментам  освіти  і  науки,
педагогічним  колективам  обласних  еколого-натуралістичних  центрів  за



проведену  організаційну  роботу  по  залученню  школярів  та  молоді  до
активної  участі  у  Всеукраїнському  еколого-натуралістичному  поході
«Біощит»:

1. Вінницькій  обласній  станції  юних  натуралістів  
(директор            О. А. Драгомирецька);

2. Волинському  обласному  еколого-натуралістичному  центру  
(директор В. А. Остапчук);

3. Комунальному  закладу  освіти  «Дніпропетровський  обласний
еколого-натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді»  
(директор         Ю. Ф. Педан);

4. Житомирському  обласному  центру  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді  Житомирської  обласної  ради  
(директор В. М. Лабунська);

5. Комунальному  закладу  «Запорізький  обласний  центр  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  
(директор О. І. Ульянова);

6. Івано-Франківському  обласному  еколого-натуралістичному
центру учнівської молоді (директор Т. В. Ґудзик);

7. Комунальному  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  
(директор О. В. Поркуян);

8. Миколаївському  обласному  еколого-натуралістичному  центру
учнівської молоді (директор Т. Б. Троїцька);

9. Одеському обласному гуманітарному центру позашкільної освіти
та виховання (директор В. В. Довгий);

10. Полтавському обласному еколого-натуралістичному центру учні-
вської молоді (директор В. Г. Бедніна);

11. Комунальному закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської
обласної ради (директор Т. В. Остафійчук);

12. Хмельницькому  обласному  еколого-натуралістичному  центру
учнівської молоді (директор В. В. Климчук);

13. Комунальному закладу  «Чернівецький обласний центр  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  
(директор Л. Ю. Головченко).

Згідно з  протоколом  засідання  журі  по  підведенню  підсумків
Всеукраїнського еколого-натуралістичного походу «Біощит»

НАКАЗУЮ:
І.  За  кращі  показники  проведеної  роботи  в  еколого-натуралістичному
поході  «Біощит»  нагородити  грамотами  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді:
по операції «Мурашка»:

за І місце:
1. Вихованців гуртка  "Юні  лісівники"  філії  у  Полтавському  районі

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
на базі Терешківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;

2. Учнів 9  класу (Лахман Марія,  Сиротинська Оксана,  Козак Анна,  Рижанок
Іван, Гелета Катерина, Овчар Тетяна), вихованців гуртка "Юний натураліст"



Бабинської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Гощанського  району
Рівненської області;

3. Вихованців  гуртка  "Юні  зоологи"  Шосткинської  міської  станції  юних
натуралістів Шосткинської міської ради Сумської області;

4. Учасників Екологічної  варти,  загону  "Рятівники природи"  (Дитко Руслана,
Дубовик  Владислава,  Василинчук  Ігор,  Гомілко  Олег,  Юр'єва  Катерина)
Кам'янець-Подільської  спеціалізованої  загальноосвітньої  школи  №  5  з
поглибленим вивченням інформатики Хмельницької області.

за ІІ місце:
1. Радзіховського Давида, учня 7 класу загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с.

Грижинці Тиврівської районної ради Вінницької області;
2. Учнівський  колектив  8  класу  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  

с. Добре Камінь-Каширського району Волинської області (Бегаль Маргарита,
Коваль  Андрій,  Коваль  Максим,  Матвійчук  Ольга,  Прач Олег, Омелянчук
Іванна, Сидорук Катерина);

3. Членів туристсько-краєзнавчого гуртка загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
с. Овадне Володимир-Волинського району Волинської області;

4. Вихованців гуртка  "Юний  ерудит"  Донського  еколого-натуралістичного
центру Волноваського району Донецької області;

5. Учнів 4  класу  Новогуйвинської  гімназії  Житомирського  району
Житомирської області;

6. Зеленчук  Ганну та  Глушко  Юлію,  вихованок гуртка  "Юні  екологи"
Надвірнянського  районного  еколого-натуралістичного  центру  для  дітей та
юнацтва Надвірнянського району Івано-Франківської області; 

7. Клапцуняка Святослава, члена гуртка "Екологи" Міської дитячої екологічної
станції Івано-Франківської міської ради;

8. Вихованців гуртка  "Юні  екологи"  Івано-Франківського  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Ковалівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Коломийського району Івано-Франківської області;

9. Осадчу Катерину, ученицю 7 класу Комунальної загальноосвітньої школи №
62,  вихованку гуртка  "Основи  біоетики"  Комунального  позашкільного
закладу "Станція  юних натуралістів Жовтневого району" м. Кривий Ріг;

10.Бережанську Вікторію,  ученицю 11  класу  Доманівського  районного
навчально-виховного  комплексу  "Доманівська  загальноосвітня  школа  
І-ІІІ  ступенів  №  1  -  центр  дитячої  та  юнацької  творчості"  Миколаївської
області;

11.Дутчака Богдана,  учня 6  класу,  Балацко  Ольгу,  ученицю 7  класу
Малокучурівського навчально-виховного комплексу Заставнівського району
Миколаївської області;

12.Екологічний загін "Краплина" Новоселівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Полтавської районої ради Полтавської області;

13.Вихованців пошуково-дослідницької групи "Іліотропіон" екологічного загону
"Варта" навчально-виховного комплексі ім. Л.І. Бігаєвської "Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 5 - Ліцей" Комсомольської міської ради Полтавської
області;

14.Мельничук Анну, ученицю 7 класу Мокренської загальноосвітньої школи  
І-ІІ ступенів Дубенського району Рівненської області;



15.Вихованців гуртка "Паросток" (Комар Тетяна, Климець Софія, Пілат Оксана,
Харечко  Катерина,  Кика  Андрій,  Покотило  Юрій,  Пітель  Вадим,  Титечко
Ростислав)  Одринківської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Сарненського району Рівненської області;

16.Вихованців гуртка "Юні лісівники" Комунального закладу Сумської міської
ради - Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді;

17.Членів гуртка  "Ентомолог"  Кинашівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів Борзнянського району Чернігівської області.

по операції «Джміль»: 
за І місце:

1. Литвиненко  Віру,  ученицю  9  класу  Малокопанівської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів,  вихованку  гуртка  "Юні  екологи"  Районної  станції
"Юних натуралістів"  Голопристанської районної ради Херсонської області.

за ІІ місце:
1. Бойка Назара,  учня 8  класу,  вихованця гуртка  "Юні  екологи"  Глибівської

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Богородчанської районнної ради Івано-
Франківської області;

2. Вихованців пошуково-дослідницької групи "Іліотропіон" екологічного загону
"Варта" навчально-виховного комплексу ім. Л. І. Бігаєвської "Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 5 - Ліцей" Комсомольської міської ради Полтавської
області.

по операції «Махаон»: 
за І місце:

1. Овчарук  Анастасію,  Балаклецьку  Людмилу,  Допіру  Микиту,  вихованців
гуртка  "Юні  знавці  лікарських  рослин"  станції  юних  натуралістів
Первомайської міської ради Миколаївської області;

2. Растова  Івана,  Жебу  Євгена,  Захаренко  Даніла,  вихованців  гуртків  "Юні
орнітологи"  Путивльського  районного  центру  позашкільної  роботи
Путивльської районної ради Сумської області;

3. Михайлова Костянтина,  учня 7 класу, вихованця гуртка "Юний книголюб"
Олександрівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Калачанської
районної ради Херсонської області.

за ІІ місце:
1. Рибку Антона, учня 8 класу Вільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Черняхівського району Житомирської області;
2. Сидорчук  Дар'ю,  ученицю  10  класу  Добронадіївської  загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів Олександрійського району Кіровоградської області;
3. Лукашука  Тараса,  учня  6  класу  Нетішинської  загальноосвітня  школа  І-ІІІ

ступенів № 1 м. Нетішина Хмельницької області;
4. Яцюк  Тетяну,  ученицю  10  класу  Нетішинської  загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 1 м. Нетішина Хмельницької області.

ІІ.  Надити  подяки  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  керівникам
учнівських робіт, що посіли І місце, за високий професіоналізм, творчий
підхід та формування екологічної свідомості учнів:



по операції «Мурашка»:
1. Йосипенко  Ользі Миколаївні,  керівнику гуртка,  вчителю Терешківської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Полтавської області;
2. Лавренюку Петру Миколайовичу,  вчителю біології  та  основ  здоров’я,

керівнику гуртка "Юний натураліст" Бабинської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Гощанського району Рівненської області;

3. Бадраку  Олекандру  Вікторовичу,  керівнику  гуртка  "Юні  зоологи"
Шосткинської міської станції юних натуралістів Шосткинської міської ради
Сумської області, та Кривоніс Валентині Василівні, науковому керівнику, зав.
відділом "Екології" Шосткинської міської станції юних натуралістів Сумської
області;

4. Адамнчук  Інні Петрівні,  вчителю біології  Кам'янець-Подільської
спеціалізованої  загальноосвітньої  школи  №  5  з  поглибленим  вивченням
інформатики Хмельницької області. 

по операції «Джміль»:
1. Шиман  Лесі Володимирівні,  вчителю географії,  керівнику гуртка  "Юні

екологи"  районної станції "Юних натуралістів"  Голопристанської районної
ради Херсонської області.

по операції «Махаон»:
1. Целіщевій В. І.,  керівнику гуртка "Юні знавці лікарських рослин" станції

юних натуралістів Первомайської міської ради Миколаївської області;
2. Іноземцевій С.  А.,  керівнику гуртка  "Юні  орнітологи"  Путивльського

районного  центру  позашкільної  роботи  Путивльської  районної  ради
Сумської області;

3. Митковській  Наталії  Сергіївні,  керівнику  гуртка   "Юний  книголюб"
Олександрівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Калачанської
районної ради Херсонської області.

Директор НЕНЦ,
доктор педагогічних наук,
професор                В. В. Вербицький

Виконала: Роговенко Л.В.
тел.: 430-43-90


