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

НАКАЗ
м. Київ

«11» червня 2015 р. № 42/1

Про підсумки ІІІ Всеукраїнського 
експедиційно-польового збору
команд юних зоологів

Відповідно  до  наказів  Міністерства  освіти  і  науки  України  від
14.08.2014 року № 936 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних
організаційно-масових заходів з  дітьми та учнівською молоддю на 2014/2015
навчальний рік за основними напрямками позашкільної освіти» та 17.05.2013 №
545  «Про  затвердження  Положення  про  Всеукраїнські  експедиційно-польові
збори  команд  юних  екологів  і  натуралістів»,  зареєстрованого  в  Міністерстві
юстиції України 01.06.2013 за № 838/23370, з 9 до 11 червня   2015 року у м.
Кіровограді   відбувся ІІІ  Всеукраїнський експедиційно-польовий збір  команд
юних зоологів (положення про збір – на сайті www . nenc . gov .ua).

У  межах  заходу  було  проведено  польові  практикуми,  навчальні
екскурсії,  зоологічні  дослідження,  презентація  експериментально-
дослідницьких робіт із зоології «Дослідження фауністичного різноманіття свого
регіону», фотовиставка.

Учасниками Збору стали команди юних зоологів Вінницької, Волинської,
Дніпропетровської,  Кіровоградської,  Полтавської,  Рівненської,  Сумської,
Чернігівської областей.

Відповідно до рішення журі,
 

НАКАЗУЮ:

І.Визнати переможцями ІІІ Всеукраїнського експедиційно-польового
збору  команд  юних  зоологів  та  нагородити  грамотами  Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України:

за І місце
команду  юних  зоологів  комунального  закладу  «Чернігівська  обласна

станція юних натуралістів»;

за ІІ місце
команду  юних  зоологів  комунального  закладу  «Луцький  навчально-

виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів № 7 – природничий
ліцей Луцької міської ради Волинської області»;

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

команду юних зоологів Вінницької обласної станції юних натуралістів;



за ІІІ місце
команду  юних  зоологів  комунального  закладу  «Кіровоградський

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»;
команду юних зоологів комунального закладу «Нікопольський міський

еколого-натуралістичний центр»;
команду юних зоологів Рівненської області;
команду юних зоологів комунального закладу Сумської міської ради –

Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.
ІІ.Визнати  переможцями  фотовиставки  «Тваринний  світ»,  яка

проводилась в рамках  ІІІ Всеукраїнського експедиційно-польового збору
команд юних зоологів  та  нагородити грамотами Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді МОН України:

за І місце
вихованців  гуртка  «Основи  ентомології»  комунального  закладу

«Чернігівська обласна станція юних натуралістів»;
за ІІ місце

вихованців  гуртка  «Фотонатуралісти»  комунального  закладу  «Станція
юних натуралістів» Радивилівської районної ради Рівненської області;

 Киричука Іллю – учня 10-Г класу комунального закладу «Луцький НВК
ЗОШ І-ІІ ступенів № 7 – природничий ліцей Луцької міської ради Волинської
області»;

Вихованців гуртка «Фотонатуралісти» Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді;

Вихованців  гуртка  «Юні  ботаніки»  комунального  закладу
«Кіровоградський  обласний  центр  еколого-натуралістичної   творчості
учнівської молоді»;

Вихованців гуртка «Основи біоетики» комунального закладу Сумської
міської  ради  –  Сумського міського центру еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді;

 за ІІІ місце
Вихованців гуртків Вінницької  обласної станції юних натуралістів;
Вихованців  гуртків  «Юні  зоологи»  комунального  закладу

«Нікопольський  міський  еколого-натуралістичний  центр»  Дніпропетровської
області;

ІІІ.Визнати  переможцями  презентації  експериментально-
дослідницьких робіт із зоології «Дослідження фауністичного різноманіття
свого  регіону»,   яка  проводилась  в  рамках  ІІІ  Всеукраїнського
експедиційно-польового  збору  команд  юних  зоологів  та  нагородити
грамотами  Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді МОН України:

за І місце
Єршова Владислава – учня 10-Г класу комунального закладу «Луцький

НВК  ЗОШ  І-ІІ  ступенів  №  7  –  природничий  ліцей  Луцької  міської  ради
Волинської області»;



за ІІ місце
Гащенко Ірину  –  вихованку  гуртка  «Основи  біоетики»  комунального

закладу  Сумської  міської  ради  –  Сумського  міського  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді;

Юрченко Лілію – вихованку гуртка Вінницької обласної станції  юних
натуралістів;

Гордову  Карину  –  вихованку  гуртка  «Юні  ботаніки»  комунального
закладу  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді»;

Трахтенберг  Єлизавету  –  вихованку  гуртка  «Юні  ботаніки»
комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»;

за ІІІ місце
Пінчука Андрія – учня 10 класу Божківського НВК Полтавського району

Полтавської області;
Пастухаа Романа – вихованця гуртка «Ботаніка і зоологія» комунального

закладу «Станція юних натуралістів» Радивилівської районної ради Рівненської
області;

Бойченка Дмитра – вихованця гуртка «Основи ентомології» комунального
закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»;

Вдовенко  Валерію  –  вихованку  гуртка  «Основи  ентомології»
комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»;

Шевченко Єлизавету  –  вихованку  гуртка  «Юні  зоологи»  комунального
закладу  «Нікопольський  міський  еколого-натуралістичний  центр»
Дніпропетровської області.

ІV.Надати  подяку  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України   за  сприяння  у
проведенні ІІІ Всеукраїнського експедиційно-польового збору команд юних
зоологів

Коріненко  Ользі  Анатоліївні  –  начальнику  відділу   освіти
Олександрійської   райдержадміністрації;

Гадірова  Оксані  Вікторівні  –  начальник  відділу  освіти   Долинської
райдержадміністрації;

Середюку  Олегу  Олексійовичу  –  першому  заступник  начальника
Кіровоградського обласного управління лісового та мисливського господарства;

Корецькій   Людмилі  Вікторівні  -  директору  комунального  закладу
«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені
Василя Сухомлинського»;

Тимку  Сергію  Миколайовичу  –  виконуючому  обов’язки   начальника
відділу освіти Олександрівської райдержадміністрації

Чабан Наталії  Володимирівні – директору Підлісненського навчально-
виховного  комплексу  «загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний
навчальний заклад» Олександрівської районної державної адміністрації;

Філін  Наталії  Павлівні  –  педагогу-організатору   Підлісненського
навчально-виховного  комплексу  «загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –
дошкільний  навчальний  заклад»  Олександрівської  районної  державної
адміністрації;



Бойчук  Ользі  Іванівні  –  директору  Чорноліської  лісної  школи,  філії
Укрцентркадриліс;

Лісоті  Андрію  Андрійовичу  –  директору  комунального  закладу
«Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської
молоді»;

Міцай Юлії Володимирівні – завідувачу науково-методичної лабораторії
виховної  роботи  і  формування  культури  здоров'я  комунального  закладу
«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені
Василя Сухомлинського»;

Медвєдєвій  Ользі  Володимирівні  –  завідуючій  кафедри  екології  та
охорони  навколишнього  середовища  Кіровоградського  національного
технічного університету;

Казначєєвій  Марії  Сергіївні  –  старший  викладач  кафедри  біології
природничо-географічного  факультету  Кіровоградського  державного
педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

Яценку  Олегу  Миколайовичу  –  головному  лісничому  державного
підприємства «Чорноліське лісове господарство»;

Федорову  Вадиму  Миколайовичу  –  вчителю  географії  та  біології
Добронадіївської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Олександрійського
району;

Шевцову  Анатолію  Олексійовичу  –  вчителю  географії  та  біології
Куколівського навчально-виховного комплексу  Олександрійського району;

Стеблині  Ользі  Олександрівні  –  вчителю  географії  та  біології
Долинської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  № 2 імені  А.С.Макаренка
Долинського  району.

V.За  підготовку  та  високий  рівень  проведення  ІІІ  Всеукраїнський
експедиційно-польового збору команд юних зоологів  нагородити грамотою
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді:

Поркуяна  Олега  Вікторовича  –  директора  комунального  закладу
«Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді»;

Танасійчук  Людмилу Анатоліївну  –  заступника директора  з  навчально-
виховної  роботи  комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»;

Химчак  Галину  Тимофіївну  –  заступника  директора  з  навчально-
методичної  роботи  комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»;

Стрекалову  Людмилу  Сергіївну  –  завідуючу  інформаційно-методичним
відділом  комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»;

Коломійця  Дмитра  Олексійовича  –  завідуючого  сільськогосподарським
відділом  комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»;

Кротенко  Олену  Михайлівну  –  методиста  комунального  закладу
«Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді»;



Лоцман  Тетяну  Василівну  –  методиста  комунального  закладу
«Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді»;

Харьковця  Вадима  Валерійовича  –  керівника  гуртка  –  методиста
комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді».

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

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


