
Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«08» червня 2016 р. № 50

Про підсумки ІV Всеукраїнського 
експедиційно-польового збору 
команд юних зоологів

       Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 25.12.2015 №
1360 «Про затвердження Плану всеукраїнських і  міжнародних організаційно-
масових  заходів  з  дітьми та  учнівською молоддю на 2016 рік  за  основними
напрямами позашкільної освіти”, Положення про Всеукраїнські експедиційно-
польові  збори  команд  юних  екологів  і  натуралістів,  затвердженого  наказом
Міністерства освіти і науки України від 17.05.2013 № 545 та зареєстрованого в
Міністерстві  юстиції  України 01.06.2013 за № 838/23370,  листа  Міністерства
освіти  і  науки  України  від  21.04.2016  №  3/3-9-281-16  «Про  проведення  ІV
Всеукраїнського  експедиційно-польового  збору  команд  юних  зоологів»  та  з
метою залучення учнівської молоді до дослідницької діяльності на територіях
природно-заповідного фонду України, 07 – 09 червня 2016 року в місті  Біла
Церква Київської  області  відбувся ІV Всеукраїнський експедиційно-польовий
збір команд юних зоологів. 
   Захід проведено Національним еколого-натуралістичним центром  учнівської
молоді  спільно  з  Комунальним  закладом  Київської  обласної  ради  «Центр
творчості  дітей  та  юнацтва  Київщини»  за  сприяння   Білоцерківського
національного аграрного університету. 
    У  Зборі  взяли  участь  43  юних  зоологи  з  Вінницької,  Волинської,
Дніпропетровської,  Донецької,  Запорізької,  Закарпатської,   Житомирської,
Київської,  Львівської,  Рівненської,  Полтавської,  Сумської,  Херсонської,
Хмельницької, Чернівецької, Чернігівської областей.

Програма Збору включала в себе проведення лабораторних та  польових
досліджень,  конкурсу-захисту  результатів  польових  досліджень,
презентацію команд – учасників збору юних зоологів. Творчим завданням для
дітей було створення експозиції виставки фоторобіт «Зоологічна галерея» та
«Фантастичний світ птахів». 

На підставі висновків журі конкурсів Збору,

                                                НАКАЗУЮ:

1.  Визнати  переможцями  в  конкурсі-презентації  команд-учасників  ІV
Всеукраїнського  експедиційно-польового  збору  команд  юних  зоологів  і
нагородити  грамотами  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  та  Комунального  закладу  Київської  обласної  ради
«Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»:



І місце – команду зоологів КЗ «Луцька ЗОШ І-ІІ ступенів № 1- колегіум»
Луцької  міської  ради,  вихованці  гуртка  «Юні  орнітологи»  Волинського
обласного еколого-натуралістичного центру;

ІІ  місце  –  команду  юних  зоологів  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді;

ІІ місце – команду юних зоологів Комунального закладу «Чернівецький
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»;

ІІІ  місце  –  команду  юних  зоологів  Голосківської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Меджибізької  селищної  ради  Летичівського  району
Хмельницької області;

ІІІ місце – команду юних зоологів Вільської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Черняхівського району Житомирської області.

2.  Визнати  переможцями  конкурсів  фоторобіт  «Зоологічна  галерея»,
«Фантастичний світ  птахів»  ІV Всеукраїнського експедиційно-польового
збору  команд  юних  зоологів  і  нагородити  грамотами  Національного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  та  Комунального
закладу  Київської  обласної  ради  «Центр  творчості  дітей  та  юнацтва
Київщини»:

І  місце –  команду  юних  зоологів  Вінницької  обласної  станції  юних
натуралістів;

ІІ місце – команду юних зоологів Голосківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Меджибізької селищної ради Летичівського району Хмельницької
області;

ІІІ  місце  –  команду  юних  зоологів  філії  «Арніка»  Закарпатського
обласного еколого-натуралістичного центру  учнівської молоді. 

3.  Визнати  переможцями  конкурсу-захисту  результатів  польових
досліджень ІV Всеукраїнського експедиційно-польового збору команд юних
зоологів і нагородити грамотами Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді та Комунального закладу Київської обласної ради
«Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»:

І місце – команду юних зоологів КПНЗ «Станція юних натуралістів»
м. Павлограда Дніпропетровської області;

ІІ  місце –  команду юних зоологів  Комунального закладу Київської
обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»;

ІІІ  місце   –  команду  юних  зоологів  Комунального  закладу
«Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді».

4.  Визнати переможцями в номінаціях  ІV Всеукраїнського експедиційно-
польового  збору  команд  юних  зоологів  та  нагородити  грамотами
Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  та
Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та
юнацтва Київщини»:

Номінації
4.1. «За краще лабораторне дослідження»



- Тригубець Дарину, ученицю НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
–  ліцей»  №  19  м.  Рівне,  вихованку  Комунального  закладу  «Станція  юних
натуралістів» Рівненської обласної ради;

-  Діденка  Максима,  учня  Білоцерківської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів  №17,  вихованця  гуртка  «Юні  екологи»  Комунального  закладу
Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»; 

4.2. «Юний орнітолог»
- команду юних зоологів Комунального закладу Львівської обласної ради
«Львівський  обласний  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді»;

4.3. «Юний ентомолог» 
-  команда  юних  зоологів  Полтавського  обласного  еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді;
- команда юних зоологів  Комунального закладу «Чернігівська обласна

станція юних натуралістів»
4.4. «Юний акваріуміст»
-  команду  юних  зоологів  Комунального  закладу  «Сумський  міський

центр  еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»;
 -  команда  юних  зоологів  Комунального  закладу  «Обласний  центру

еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Херсонської  обласної
ради;

-  команду  юних  зоологів  Великоновосілківської  гімназії
Великоновосілківського району Донецької області;

4.5. «Юний іхтіолог»
- команду юних зоологів Комунального закладу «Запорізький  обласний

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»;
4.6. «Юний дослідник»
-   команду  юних  зоологів  Вільської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ

ступенів Черняхівського району Житомирської області;
-   команду  юних  зоологів  філії  «Арніка»  Закарпатського  обласного

еколого-натуралістичного центру  учнівської молоді;
- команду юних зоологів Вінницької обласної станції юних натуралістів;
-  команду  юних  зоологів  Голосківської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ

ступенів  Меджибізької  селищної  ради  Летичівського  району  Хмельницької
області.

5. Нагородити грамотами Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  та  Комунального  закладу  Київської  обласної  ради
«Центр  творчості  дітей  та  юнацтва  Київщини»  за  участь  у ІV
Всеукраїнському експедиційно-польовому зборі команд юних зоологів:

- команду юних зоологів Комунального закладу «Чернівецький обласний
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»;

- команду зоологів КЗ «Луцька ЗОШ І-ІІ ступенів № 1- колегіум» Луцької
міської  ради,  вихованців  гуртка  «Юні  орнітологи»  Волинського  обласного
еколого-натуралістичного центру;

-  команду  юних  зоологів  КПНЗ  «Станція  юних  натуралістів»
м. Павлограда Дніпропетровської області.



6. Нагородити подяками Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  за  сприяння  в
організації та проведенні ІV Всеукраїнського експедиційно-польового збору
команд юних зоологів:

- колектив Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості
дітей та юнацтва Київщини»;

- колектив  Дендрологічного  парку  «Олександрія»  Національної  академії
наук України;

- наукових  співробітників  Білоцерківського  національного  аграрного
університету:  завідувача  кафедри  іхтіології  та  зоології,  кандидата
ветеринарних  наук, доцента  Гриневич  Наталію  Євгеніївну; доцента,
кандидата ветеринарних наук Присяжнюк Наталію Михайлівну; асистента,
кандидата  сільськогосподарських  наук   Куновського  Юрія
Володимировича; старшого  викладача кафедри,  кандидата
сільськогосподарських наук  Михальського Олега Ральфовича; завідувача
кафедри  екотрофології екологічного  факультету,  професора,  доктора
сільськогосподарських  наук Димань  Тетяну  Миколаївну,  асистента
кафедри  екотрофології екологічного  факультету, кандидата
сільськогосподарських  наук  Ященка  Сергія  Андрійовича,  доцента
кафедри  прикладної  екології  екологічного  факультету,  кандидата
сільськогосподарських наук Грабовську Тетяну Олександрівну.

Адміністрація та педагогічний колектив Національного еколого-натуралістично-
го центру учнівської молоді висловлює щиру подяку керівникам департаментів
освіти і науки при обласних, районних та міських державних адміністраціях, ке-
рівникам та  педагогічним працівникам позашкільних та  загальноосвітніх  на-
вчальних закладів за підготовку учнівської молоді, організацію та проведення
заходу.

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


