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НАКАЗ
м. Київ

«15» грудня 2015 р. № 61

Про підсумки проведення 
Всеукраїнської акції «День юного 
натураліста» у 2015 році

Відповідно до листа Національного еколого-натуралістичного центру 
№ 167 від 18.09.2015 р. в навчальних закладах України протягом 2015

року відбулася щорічна Всеукраїнська акція "День юного натураліста". Метою
акції  є  активізація  роботи  з  учнівською  та  студенською  молоддю  щодо
формування екологічної культури, залучення до практичної природоохоронної
діяльності  та  інших  біологічних  напрямів,  підвищення  ефективності
навчально-дослідницької роботи вихованців, учнів та студентів на навчально-
дослідних  земельних  ділянках  і  задоволення  потреб  у  професійному
самовизначенні та творчій самореалізації.

У 2015 році участь в акції взяли навчальні заклади з 22 регіонів України, а
саме: Вінницької, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської,
Запорізької,  Івано-Франківської,  Київської,  Кіровоградської,  Львівської,
Миколаївської,  Одеської,  Полтавської,  Рівненської,  Сумської,  Тернопільської,
Луганської, Харківської, Хмельницької , Черкаської, Чернігівської, Чернівецької
областей. 

На  розгляд  оргкомітету  було  представлено  202  звіта  про  проведення
акції. Найбільше робіт із Дніпропетровської (52) Хмельницької (28), Одеської
(14) та Івано-Франківської (14) областей.

Згідно  з  протоколом  засідання  оргкомітету  по  підведенню  підсумків
Всеукраїнської акції "День юного натураліста"

НАКАЗУЮ:

І.  Нагородити  Грамотою  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської  молоді  за  ефективну організаційно-масову роботу по
залученню учнівської молоді до практичної природоохоронної діяльності
переможців Всеукраїнської акції «День юного натураліста» у 2015 році:

1. Закарпатський  обласний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської
молоді.

2. Івано-Франківський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської
молоді.

3. Комунальний  заклад  Львівської  обласної  ради  «Львівський  обласний
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді».

4. Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді.



5. Комунальний  заклад  Сумської  обласної  ради  –  обласний  центр
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.

6. Сумський  міський  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді Сумської області.

7. Львівський  міський  дитячий  еколого-натуралістичний  центр  Львівської
міської ради Львівської області.

8. Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Мелітопольського району Запорізької області.

9. Васильківську міську станцію юних натуралістів Васильківського району
Київської області.

10.Кременчуцький  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді
Кременчуцької міської ради Полтавської області.

11.Кам`янець-Подільський еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
Хмельницької області.

12.Відділення  еколого-натуралістичного  напряму   Центру  позашкільної
освіти ім. О. Разумкова Бердичівського району Житомирської області.

13.Комунальний позашкільний навчальний заклад  «Районна  станція  юних
натуралістів» Красноармійської районної ради Донецької області

14.Городенківську  районну  станцію  юних  натуралістів  Івано-Франківської
області.

15.Надвірнянський  районний  еколого-натуралістичний  центр  для  дітей  та
юнацтва Івано-Франківської області.

16.Дрогобицький  регіональний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської
молоді Львівської області.

17.Комунальний  заклад  «Районна  станція  юних  натуралістів»  Балтської
районної ради Одеської області.

18.Татарбунарський  районний  будинок  дитячої  та  юнацької  творчості
Одеської області.

19.Дунаєвецьку районну станцію юних натуралістів Хмельницької області.
20.Тульчинську районну станцію юних натуралістів Вінницької області.
21.Еколого-натуралістичний відділ Роменського центру позашкільної освіти

та роботи з талановитою молоддю Сумської області.
22.Великописарівську районну станцію юних натуралістів Сумської області.
23.Яблунівський  Центр  дитячої  творчості  Косівського  району  Івано-

Франківської області.
24.Грейгівську  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  Жовтневої  районної

ради  Миколаївської області.
25.Вихованців  гуртка  «Фітодизайн»  Богородчанського  районного  центру

еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Івано-Франківської
області.

26.Вихованців  екологічного  гуртка  «Паросток»  Миколаївського  районного
Будинку творчості учнів Миколаївської області.

27.Вихованців  гуртка «Юний еколог» Деражнянського районного Будинку
творчості дітей та юнацтва Хмельницької області.

28.Вихованців  гуртка  «Юні  натуралісти»  Смілянського районного  Центру
дитячої та юнацької творчості Черкаської області.

29.Вінницький дошкільний навчальний заклад  № 31 Вінницького району
Вінницької області.



30.Криворізьку  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  №  110  Тернівської
районної у місті ради Дніпропетровської області.

31.Криворізьку  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  №  42  Тернівської
районної у місті ради Дніпропетровської області.

32.Криворізьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 88 Довгинцівського
району Дніпропетровської області.

33.Синельниківську  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  №  3
Синельниківського району Дніпропетровської області.

34.Криворізьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 31 Саксаганського
районної  у місті ради Дніпропетровської області.

35.Криворізьку  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  № 122  Криворізької
міської ради Дніпропетровської області. 

36.Водянську  загальноосвітню  школу   І-ІІІ  ступенів  Софіївського  району
Дніпропетровської області.

37.Комунальний  заклад  освіти  Раївську  середню  загальноосвітню  школу-
інтернат Синельниківського району Дніпропетровської області.

38.Комунальний заклад «Спеціалізована школа № 67 еколого-економічного
профілю» Дніпропетровської міської ради Дніпропетровської області.

39.Вихованців гуртка «Природа і фантазія» Софіївського районного Будинку
школяра Дніпропетровської області.

40.Петриківську  неповну  середню  загальноосвітню  школу  Петриківської
райдержадміністрації  Дніпропетровської області.

41.Новоселівську  загальноосвітню школу  І-ІІІ  ступенів  Петропавлівського
району Дніпропетровської області. 

42.Криворізьку гімназію № 91 Криворізької міської ради Дніпропетровської
області.

43.Вихованців  гуртка  «Юний краєзнавець»  Гвардійської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Новомосковського району Дніпропетровської області.

44.Вихованців гуртка «Еко колобок» Мар’ївської загальноосвітної школи І-ІІ
ступенів № 1 Софіївського району Дніпропетровської області.

45.Комунальний заклад освіти навчально-виховний комплекс "Дивосвіт" із
санаторними  групами  і  класами  Жовтоводської  міської  ради
Дніпропетровської області.

46.Криворізьку  загальноосвітню  школу  №  130  Довгинцівського  району
Дніпропетровської області. 

47.Комунальний  позашкільний  навчальний  заклад  «Станція  юних
натуралістів  № 2»  Дніпропетровського  міської  ради  Дніпропетровської
області.

48.Криворізьку  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  №120
Дніпропетровської області.

49.Криворізький  навчально-виховний  комплекс  №  35  «Загальноосвітня
школа І-ІІІ  ступенів – багатопрофільний ліцей «Імпульс» Саксаганської
районної у місті ради Дніпропетровської області.

50.Комунальний  заклад  освіти  «Жданівська  СЗШ  І-ІІІ  ступенів
Солонянського району Дніпропетровської області».

51.Клуб «Екос»  Житомирського екологічного ліцею № 24 Житомирського
району Житомирської області.



52.Вихованців  гуртка  «Юний  натураліст»  Гринівецького  навчально-
виховного комплексу "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів –
дошкільний  навчальний  заклад"  Любарського  району  Житомирської
області.

53.Вихованців гуртка «Юні зоологи» Енергодарського навчально-виховного
комплексу № 5 Енергодарської міської ради Запорізької області. 

54.Семенівську  загальну  школу   І-ІІІ  ступенів  Мелітопольського  району
Запорізької області.

55.Вознесенську  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  Мелітопольського
району Запорізької області.

56.Кіровську  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  Долинського  району
Кіровоградської області.

57.Василівську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів Снігурівської районної
ради Миколаївської області

58.Вихованців  гуртка  «Юнати  краєзнавці»  Новоодеської  районної  станції
юних натуралістів Миколаївської області.

59.Вихованців гуртка «Основи гідробіології» Новоодеської районної станції
юних натуралістів Миколаївської області.

60.Вихованців  гуртка  «Юні  рослиники» при Трихатській  загальноосвітній
школі І-ІІІ ступенів Миколаївського районного Будинку творчості  учнів
Миколаївської області.

61.Визирську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Комінтернівского району
Одеської області.

62.Дивізійську  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  Татарбунарського
району Одеської області.

63.Беївську  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  Липоводолинської
районної ради в Полтавської області.

64.Рокитненську  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  Кременчуцького
району Полтавської області.

65.Комсомольську спеціалізовану загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 5
ім. Л.І. Бугаєвської Комсомольського району Полтавської області.

66.Корнинську  загальноосвітню  школу  І-ІІІ  ступенів  Рівненського  району
Рівненської області.

67.Вихованців гуртка «Юні охоронці природи» Шосткинської міської станції
юних натуралістів Шосткинської міської ради Сумської області. 

68.Учнівське лісництво «Совенятко» Роменської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів №11 Роменського району Сумської області.

69.Покотилівську  станцію  юних  натуралістів  Харківської  районної  ради
Харківської області. 

70.Вихованців  гуртка  «Еколог»  Плесенської  загальноосвітної  школи   І-ІІІ
ступенів Шепетівського району Хмельницької області.

71.Вихованців  гуртка  «Юні  натуралісти»  Зарічанської  загальноосвітної
школи І-ІІІ  ступенів  Чемеровецької  райдержадміністрації  Хмельницької
області.

72.Вихованців  гуртка  «Юні  квітникарі»  при  Михальчанській
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Сторожинецького районного центру
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Чернівецької
області.



73.Путильську  гімназію  Путильської  районої  державної  адміністрації
Чернівецької області.

74.Дихтинецьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Путильської районної
державної адміністрації Чернівецької області.

75.Колегіум № 11 Чернігівського району Чернігівської області.
76.Теклинську  загальноосвітню  школу  І-ІІ  ступенів  Смілянської  районної

ради Черкаської області.
77.Степанівську загальноосвітню школу  І-ІІ ступенів Борзнянського району

Чернігівської області.
78.Вихованців  гуртка  «Юні  екологи»  на  базі  Красноїльської

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 2  Сторожинецького районного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької
області.

79.Вихованців  гуртка  «Юні  охоронці  природи»  на  базі  Тисовецької
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Сторожинецького районного центру
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Чернівецької
області.

Адміністрація  та  педагогічний  колектив  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  висловлює  щиру  подяку
керівникам обласних, районних та міських державних управлінь освіти і
науки,  керівникам  та  педагогічним  працівникам  позашкільних  та
загальноосвітніх  навчальних  закладів  за  підготовку  учнівської  молоді,
організацію та проведення Всеукраїнської акції "День юного натураліста". 

Сподіваємось на плідну співпрацю в рамках акції у 2016 році. 

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


