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Про проведення Х Всеукраїнського
експедиційно-польового збору команд юних екологів

Відповідно  до Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-масових
заходів  з  дітьми  та  учнівською  молоддю  на  2016  рік  (за  основними  напрямами
позашкільної  освіти),  затвердженого наказом Міністерства  від  25.12.2015  № 1360,
наказу МОН від 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 та  листа МОН України від
21.04.2016  №  3/3-9-280-16. з 7  по  10  червня  2016  року  у  Одеській області
Національним  еколого-натуралістичним  центром  учнівської  молоді  Міністерства
освіти і науки України спільно з  Департаментом освіти і науки Одеської державної
адміністрації  та  Одеським обласним гуманітарним центром позашкільної освіти та
виховання  був  проведений Х  Всеукраїнський  експедиційно-польовий  збір  команд
юних екологів.

Його  учасниками  стали   учні  та  педагоги загальноосвітніх  і  позашкільних
навчальних закладів – учасники комплексних науково-дослідних експедицій, походів,
польових практик з практичним досвідом роботи з екології, гідроекології, дендрології,
орнітології,  ботаніки,  гідробіології  з  Вінницької,  Волинської,  Донецької,
Дніпропетровської,  Житомирської,  Закарпатської,  Кіровоградської,  Львівської,
Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської та Чернігівської областей.   

Протягом  4  днів  учасники  заходу  під  керівництвом  вчених  Одеського
національного  університету  ім.  І.І.  Мечникова  провели  польові  дослідження  у
регіональному ландшафтному парку «Тилігульський, на  природоохоронній територ
місцевого значення «Парк садово-паркового мистецтва «Перемога», в  Петрівському
загально-зоологічному заказнику місцевого  значення, на  гідробіологічній станції
Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова.

Юні екологи відвідали зоологічний музей ОНУ ім. І.І. Мечникова, музей 
«Цікава наука», шкільний краєзнавчо-етнографічний музей Петрівської ЗОШ  І-ІІІ 
ступенів Комінтернівського району, Одеській дельфінарій і океанарій. 

Команди-учасниці представили творчі звіти про свою роботу під час 
мультимедійних і постерних презентацій: «Дослідження юннатів на заповідних 
територіях»; стали учасниками конкурсу світлин в номінаціях: «Рослинний світ», 
«Тваринний світ», «Екосистеми природоохоронних територій»  та продемонстрували 
свої теоретичні та практичні знання під час екологічної естафети «Скринька Чорного 
моря». 

Кращими за постерну презентацію: «Дослідження юннатів на заповідних 
територіях» було визнано команду Краматорського центру позашкільної роботи 
Донецької області (керівник Ксенжук Олена Іванівна) з роботою: «Охорона природи 
та екологічне обґрунтування території РЛП «Краматорський» та команду Охтирського 



міського центру позашкільної освіти-Мала академія наук учнівської молоді Сумської 
області з роботою: «Дослідження іхтіофауни р. Ворскла на території Гетьманського 
НПП».

В конкурсі світлин «Біорізноманіття природоохоронних територій» кращими 
були фотороботи команди КЗ «Кіровоградський обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді (керівники: Стеблина Ольга 
Олександрівна, Федоров Вадим Миколайович) та фотороботи команди 
Краматорського центру позашкільної роботи Донецької області (керівник Ксенжук 
Олена Іванівна).

Кращі показники під час польових досліджень  продемонстрували команди :
- Волинського обласного еколого-натуралістичного центру (керівник: Герасимчук 
Оксана Вячеславівна);
- Дніпропетровського обласного еколого-натуралістичного центру дітей та учнівської 
молоді (керівник: Непошивайленко Наталія Олександрівна);
- Кіровоградського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді і (керівники: Стеблина Ольга Олександрівна, Федоров Вадим Миколайович);
-  Чернігівської  обласної  станції  юних  натуралістів (керівник:  Кузьменко  Вікторія
Дмитрівна).

За  результатами  усіх  конкурсних  випробувань  під  час  Х  Всеукраїнського
експедиційно-польового збору команд юних екологів  переможцями визнані:
– команда  об’єднання юннатів і зоологів Краматорського центру позашкільної роботи
Донецької області (керівник Ксенжук Олена Іванівна)
- команда Охтирського міського центру позашкільної освіти-Мала академія наук 
учнівської молоді Сумської області (керівник: Хорошун Віра Валентинівна).

За  час  збору  юні  екологи  набули  практичних  умінь  і  навичок  науково  –
експериментального дослідництва, ще раз переконалися у необхідності бережливого
ставлення  до  природи,  щоб  на  порушувати   взаємозв’язків  компонентів  системи
«людина – суспільство – природа». 

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

Н А К А З У Ю:
І.  Висловити  подяку  педагогічним  колективам  всіх  позашкільних  та

загальноосвітніх навчальних закладів, що взяли участь у зборі. 
ІІ.  За  високий  рівень  підготовки  та  проведення  Х  Всеукраїнського

експедиційно-польового  збору  команд  юних  екологів нагородити  грамотою
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства
освіти і науки України:

1. Макосія Дмитра Івановича, директора Одеського обласного гуманітарного 
центру позашкільної освіти та виховання

2. Галюткіну Валентину Василівну, заступника директора по навчально-виховній 
роботі Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та 
виховання

3. Чвікову Людмилу Василівну, завідуючу еколого-біологічним відділом 
Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання



4. Лешишак Віталію Володимирівну, завідуючу відділом екологічного 
землеробства Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти 
та виховання 

5. Трутнєву Ірину Сергіївну, методиста Одеського обласного гуманітарного 
центру позашкільної освіти та виховання 

6. Гусак Ірину Євгенівну, методиста Одеського обласного гуманітарного центру 
позашкільної освіти та виховання

7. Дьяченко Валентину Вікторівну завідуючу методично-інформаційним відділом 
Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання

8. Ряшенцеву Олександру Борисівну, методиста  Одеського обласного 
гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання 

9. Луговських Людмилу Павлівну, керівника гуртків Одеського обласного 
гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання 

10. Залужну Тетяну Валерівну, керівника гуртків Одеського обласного 
гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання 

11.  Яковлеву Тетяну Генадіївну, керівника гуртків Одеського обласного 
гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання 

12. Мазуренко Ольгу Миколаївну, керівника гуртків Одеського обласного 
гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання 

ІІІ.  За  сприяння  підготовки  та  проведення  Х  Всеукраїнського
експедиційно-польового  збору  команд  юних  екологів нагородити  грамотою
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства
освіти і науки України:

13.Беспалько Олену Анатоліївну, директорп Центру дитячої та юнацької творчості 
Комінтернівського району Одеської області

14.Циню Віру Іванівну, директору Петрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Комінтернівського району Одеської області

15.Колектив Петрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Комінтернівського 
району Одеської області (директор Циня В.І.)

ІV. За високий професійний рівень та результативну роботу з учнівською
молоддю під  час  проведення Х Всеукраїнського  експедиційно-польового збору
команд  юних  екологів нагородити  грамотою  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України:

16.Гержика Ігоря Павловича начальника науково-дослідницького відділу       
Регіонального ландшафтного парку «Тилігульський»

17.Попову Олену Миколаївну  к.б.н., доцента  Одеського Національного 
університету ім. І.І.Мечникова

18.Корзюкова Анатолія Івановича, к.б.н., доцента  Одеського Національного 
університету ім.. І.І.Мечникова

19.Немерцалова Володимира Володимировича, к.б.н., доцента Одеського 
Національного університету ім.. І.І.Мечникова

20.Чернявського Олександра Васильовича, старшого викладача Одеського 
Національного університету ім.. І.І.Мечникова

21.Ковтуна Олега Олексійовича, к.б.н., доцента, директора гідробіологічної станції
Одеського Національного університету ім. І.І.Мечникова

22.Лобкова Володимира Олексійовича, к.б.н, директора музею  Одеського 
Національного університету ім.. І.І.Мечникова



23.Дьякова Олега Анатолійовича, к.г.н., викладача Одеської державної академії 
будівництва і архітектури, заступника директора Центру регіональних 
досліджень

V. За сприяння підготовки та проведення Х Всеукраїнського експедиційно-
польового збору команд юних екологів надати подяку Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України:

1. Колективу музею Одеського Національного університету ім. І. І. 
Мечникова (директор Лобков В. О.)

2. Кириловій Маргариті Володимирівні, директору музею «Цікава наука»
3. Заморову Веніаміну Веніаміновичу, декану біологічного факультету 

Одеського Національного університету ім. І. І. Мечникова
4. Абремській Інні Борисівні, начальнику відділу освіти Комінтернівського 

району Одеської області
5. Цині Тетяні Іванівні, методисту районного методичного кабінету відділу 

освіти Комінтернівського району Одеської області
6. Колективу Регіонального ландшафтного парку «Тилігульський» (директор 

Петрусенко В.О.)

VI. За проведену організаційну роботу з залучення школярів і  молоді  до
виїзних форм навчання та підготовку до участі у конкурсах Х Всеукраїнському
експедиційно-польовому зборі команд юних екологів висловити подяку педагогі-
чним колективам всіх обласних еколого-натуралістичних центрів (станцій юних
натуралістів), що взяли участь у зборі.

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


