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

НАКАЗ
м. Київ

«18» грудня 2015 р. № 62

Про підсумки Всеукраїнського
еколого-натуралістичного
походу «Біощит – 2015»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06.04.2015
№ 400 «Про затвердження плану Всеукраїнських і міжнародних організаційно-
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на друге півріччя 2015 року за
основними напрямами позашкільної освіти» в Національному еколого-натуралі-
стичному центрі учнівської молоді Міністерства освіти і науки України підвели
підсумки  Всеукраїнського  еколого-натуралістичного  походу  «Біощит»  2015
року.

Захід  спрямований  на  охорону, збагачення  та  практичне  використання
корисних комах.  Його учасниками стала учнівська молодь загальноосвітніх та
позашкільних  навчальних  закладів:  еколого-натуралістичних  центрів,  станцій
юних  натуралістів,  будинків  та  центрів  дитячої  та  юнацької  творчості,
навчально-виховних комплексів, загальноосвітніх шкіл, гімназій та ліцеїв з 14
регіонів  України:  Вінницької,  Волинської,  Дніпропетровської,  Житомирської,
Запорізької,  Івано-Франківської,  Полтавської,  Рівненської,  Сумської,
Тернопільської,  Херсонської,  Хмельницької,  Чернівецької  та  Чернігівської
областей.

На перегляд журі подано 58 робіт за операціями:
1. Операція  «Мурашка»  –  35  робіт  (сприяння  більш  широкому  за-

стосуванню біологічних  методів  захисту  лісу  та  підвищення  його  продукти-
вності шляхом охорони корисних мурашок);

2. Операція  «Джміль»  –  9  робіт  (ефективне  використання  диких
комах-запилювачів  для  підвищення  врожайності  сільськогосподарських  ку-
льтур);

3. Операція «Махаон» – 7 робіт (охорона рідкісних видів безхребет-
них);

4. Операція  «Реміза»  –  1  робота  (підвищення  стійкості  лісових
насаджень шляхом проведення комплексних біологічних лісозахисних заходів);

5. Комплексні роботи – 6 робіт (кілька операцій разом).
Висловлюємо щиру подяку департаментам та управлінням освіти і

науки,  педагогічним  колективам  обласних  та  районних  еколого-
натуралістичних центрів за проведену організаційну роботу по залученню
школярів 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. Пе-
дан);

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

5. Комунальному  закладу  «Запорізький  обласний  центр  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Запорізької  обласної  ради
(в. о. директора О. М. Яковенко);

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

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

8. Чорнухинській  районній  станції  юних  натуралістів  Полтавської
області (директор Т. М. Могилевська);

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

10. Тернопільському  обласному  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді (директор І. І. Герц);

11. Комунальному  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді» Херсонської обласної ради (директор Е. В. Вітренко);

12. Комунальному  закладу  «Чернівецький  обласний  центр  еколого-
натуралітичної творчості учнівської молоді» (директор Л. Ю. Головченко);

13. Відділу освіти Талалаївської районної державної адміністрації Черні-
гівської області (начальник відділу О. П. Плюта)

На  підставі  протоколу  засідання журі  по  підведенню  підсумків
Всеукраїнського еколого-натуралістичного походу «Біощит» 2015 року

НАКАЗУЮ:
І.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного

центру  учнівської  молоді  переможців,  за  високий  рівень  дослідницької
роботи та кращі показники проведеної природоохоронної діяльності в ході
еколого-натуралістичного походу «Біощит»:

по операції «Мурашка»:
І місце

1. Вихованців гуртка «Юні лісівники» комунального закладу Сумської міської
ради -  Сумського міського центру еколого-натуралістичної  творчості  учні-
вської молоді.

2.  Вихованців гуртка «Юні лісівники» Полтавської районної філії Полтавсько-
го обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді на базі Те-
решківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Полтавської області.

3. Вихованців еколого-натуралістичного гуртка «Зелений маяк» Дебальцівсько-
го  навчально-виховного  комплексу  Васильківського  району  Дні-
пропетровської області.

4. Калуш Вікторію, вихованку гуртка «Юні лісівники» Маневицького районно-
го Центру творчості дітей та юнацтва Волинської області.



5. Учнівський колектив 9 класу Вороньківського навчально-виховного компле-
ксу Чорнухинського району Полтавської області.

ІІ місце
1. Вихованців гуртка «Флора» загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Дроздні

Ковельської районної ради Волинської області.
2. Вихованців гуртка «Юні екологи» комунального позашкільного навчального

закладу «Станція  юних натуралістів»  м. Павлограда,  учнів Павлоградської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19 Павлоградської районної ради
Дніпропетровської області.

3. Вихованців  гуртка  «Юні  зоологи»  Шосткинської  міської  станції  юних
натуралістів Сумської області.

4. Вихованців екологічного гуртка «Юні мікологи» Кіцманського районного бу-
динку дитячої творчості Чернівецької області.

5. Микитчук Ольгу, ученицю 6 класу гімназії № 5 м. Чернівців, вихованку гу-
ртка  «Юні  господарочки»  комунального  закладу  «Чернівецький  обласний
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді».

6. Михайлова Костянтина, учня 8 класу, вихованця гуртка «Юний книголюб»
Олександрівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Каланчацької  ра-
йонної ради Херсонської області.

7. Учнівський  колектив  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  с. Стара  Гута
Старовижівського району Волинської області.

ІІІ місце
1. Вихованок  екологічного  гуртка  «ЕкоВарта»,  учениць  8  класу  навчально-

виховного  комплексу  № 8  в  складі  гімназії  та  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів з українською та російською мовами навчання Хмельницької
області.

2. Вихованців  гуртка  «Тварини  живого  куточка»  Ковельської  станції  юних
натуралістів Ковельської міської ради Волинської області.

3. Вихованців гуртка юних екологів «Ентомолог» Кинашівської загальноосвіт-
ньої школи І-ІІІ ступенів Борзнянського району Чернігівської області.

4. Вихованців екологічного гуртка «Едельвейс» Баланівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Бершадського району Вінницької області.

5. Вихованців  екологічного  гуртка  «Юні  друзі  природи»  Перемозького  на-
вчально-виховного комплексу Глухівського району Сумської області.

6. Вихованців екологічного загону «Ми твої друзі, природо!» Лохвицької зага-
льноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Полтавської області.

7. Копайгору Катерину, ученицю 8 класу Вербської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Дубенського району Рівненської області.

8. Учнівський  колектив  8  класу  Каланчацької  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 2 Каланчацької районної ради Херсонської області.

9. Учнівський  колектив  Високівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Мелітопольської районної ради Запорізької області.

10.Чупірчука Андрія, вихованця гуртка «Юні екологи» міської дитячої екологі-
чної станції Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області.

по операції «Джміль»:
І місце

1. Вихованців робочої групи «EXTREMA SPE PERITURA» пошукового загону
«Сьорчинг» Комсомольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 з по-



глибленим вивченням математики Комсомольської міської ради Полтавської
області.

2. Слатіна Олександра, учня 11 класу та Семеніна Данила, учня 9 класу Костя-
нтинівського  ліцею  «Ерудит»  Мелітопольської  районної  ради  Запорізької
області.

ІІ місце
1. Вихованців  гуртка  «Юні  орнітологи»  Маневицького  районного  Центру

творчості дітей та юнацтва при навчально-виховному комплексі «Колківська
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  ліцей» Маневицької  районної  ради
Волинської області.

2. Роземборську  Ангеліну, ученицю  4  класу  навчально-виховного  комплексу
№ 3 Кам’янець-Подільської міської ради Хмельницької області.

ІІІ місце
1. Гноянко Анастасію та Уколова Олександра, учнів 3 класу Костянтинівської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Горностаївського району Херсонської
області.

2. Майдюк  Аллу,  ученицю  7  класу  Кирнасівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Тульчинського району Вінницької області.

3. Стоцьку Ольгу, ученицю 11 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5
м. Житомира.

4. Фоміна  Ігоря,  учня  10  класу  Малокопанівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів, вихованця гуртка «Юні друзі природи» Голопристанської ра-
йонної станції юних натуралістів Херсонської області.

5. Хмарук  Анастасію,  ученицю 9  класу Війтівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Бершадської районної ради Вінницької області.

по операції «Махаон»:
І місце

1. Вихованців  робочої  групи  «DUM  SPIRO,  SPERO»  пошукового  загону
«Сьорчинг» Комсомольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 з по-
глибленим вивченням математики Комсомольської міської ради Полтавської
області.

2. Вихованців  гуртка  «Еколенд»  Червоноплугатарської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Талалаївської районної ради Чернігівської області.

ІІ місце
1. Ледащову Карину, ученицю 8 класу Криворізької загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 86 Криворізької міської ради, вихованку гуртка «Любителі
домашніх  тварин»  комунального  позашкільного  навчального  закладу
«Станція  юних  натуралістів  Жовтневого  району»  м. Кривого  Рогу  Дні-
пропетровської області.

ІІІ місце
1. Казюкову Катерину, ученицю 6 класу комунального закладу «Середня зага-

льноосвітня школа № 28 м. Дніпродзержинська» Дніпродзержинської міської
ради, вихованку гуртка «Лікарські рослини» комунального закладу «Дитячий
екологічний центр м. Дніпродзержинська» Дніпродзержинської міської ради
Дніпропетровської області.

2. Мазко  Валерію,  ученицю  10  класу  Козятинського  загальноосвітнього  на-
вчально-виховного комплесу І-ІІІ ступенів «Школа-інтернат-гімназія» імені
В. М. Підгорбунського Козятинської районної ради Вінницької області.



3. Маслову Катерину та  Пнівчук Анастасію,  вихованок гуртка «Фітодизайн»
Білозерської районної станції юних натуралістів Білозерської районної ради
Херсонської області.

4. Учнівський колектив 7 класу навчально-виховного комплексу «Сіянцівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок» Острозької районної
ради Рівненської області.

по операції «Реміза»:
за ІІ місце

1. Вихованців робочої групи «EXTREMA SPE PERITURA» пошукового загону
«Сьорчинг» Комсомольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 з по-
глибленим вивченням математики Комсомольської міської ради Полтавської
області.

Комплексні роботи:
за І місце

1. Вихованців гуртка «Юний еколог» Полтавської районної філії Полтавського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді при Розсоше-
нській гімназії Полтавського району Полтавської області.

2. Вихованців гуртків «Юні знавці лікарських рослин» та «Юні рослинники»,
юннатів  загону  «Дивосвіт»  Кременчуцького  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Кременчуцької міської ради Полтавської області.

за ІІ місце
1. Вихованців  гуртка  «Юні  акваріумісти»  Славутського  еколого-натуралісти-

чного центру школярів Славутської міської ради Хмельницької області.
2. Вихованців  гуртка  «Юний  еколог»  міського  еколого-натуралістичного

центру учнівської молоді Кам’янець-Подільської міської ради Хмельницької
області.

за ІІІ місце
1. Вихованців гуртків «Юні друзі  природи дошкільного віку» та «Лісівники-

дендрологи» станції юних натуралістів Бердянської міської ради Запорізької
області.

2. Вихованців  гуртка «Природа і  ми» Городницької  загальноосвітньої  школи
І-ІІ ступенів Підволочиського району Тернопільської області.

3. Вихованців  гуртка  «Юні  друзі  природи»  Херсонської  загальноосвітньої
школи  І-ІІ  ступенів  № 16  із  вивченням  мов  національних  меншин  Хе-
рсонської міської ради.

ІІІ.  Нагородити  подякою  Національного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської молоді вчителів та  керівників учнівських  робіт,  що
посіли  призові  місця, за  формування в учнів  дбайливого  ставлення до
навколишнього природного середовища, природоохоронно-
пропагандистську діяльність та високий професіоналізм:

1. Бадрака  Олександра  Вікторовича,  керівника  гуртка  «Юні  зоологи»
Шосткинської міської станції юних натуралістів Сумської області.

2. Бажана  Євгена  Анатолійовича,  керівника  гуртка  «Юний  еколог»
Полтавської  районної  філії  Полтавського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Полтавського району Полтавської області.

3. Балабась  Інну  Віталіївну,  вчителя  біології  Комсомольської  зага-
льноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням математики



Комсомольської міської ради Полтавської області, керівника екологічного клубу
«КОМЕК».

4. Вожжову Лілію Іванівну, вчителя початкових класів, спеціаліста вищої
категорії  Павлоградської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  № 19 Павло-
градської районної ради Дніпропетровської області.

5. Возняка  Віталія  Євстафійовича,  вчителя  географії  Комсомольської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням математи-
ки Комсомольської міської ради Полтавської області, керівника гуртка «Зелений
патруль».

6. Войнову Олену Василівну, керівника гуртка гуртка «Фітодизайн» Біло-
зерської  районної  станції  юних  натуралістів  Білозерської  районної  ради  Хе-
рсонської області.

7. Гейко  Ольгу  Миколаївну,  керівника  гуртка  «Любителі  домашніх
тварин»  комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Станція  юних
натуралістів Жовтневого району» м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

8. Головань Людмилу Геогріївну, керівника гуртків «Тварини живого ку-
точка» Ковельської станції юних натуралістів Ковельської міської ради Воли-
нської області.

9. Гончар  Аллу  Вікентіївну,  керівника  гуртка  «Лікарські  рослини»
комунального закладу «Дитячий екологічний центр м. Дніпродзержинська» Дні-
продзержинської міської ради Дніпропетровської області.

10.Горобчишина  Володимира  Анатолійовича,  провідного  фахівця  На-
ціонального природного парку «Кармелюкове Поділля» Чечельницької районної
ради Вінницької області.

11.Демидова Анастасія Миколайовича, вчителя біології Війтівської зага-
льноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Бершадської  районної  ради  Вінницької
області.

12.Донченко  Ольгу  Олександрівну,  керівника  загону  «Дивосвіт»
Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Кременчу-
цької міської ради Полтавської області.

13.Дудко  Катерину  Іванівну,  керівника  гуртка  «Юні  лісівники»
комунального  закладу  Сумської  міської  ради  -  Сумського  міського  центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

14.Єсіну В. Л., вчителя біології  Павлоградської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 19 Павлоградської районної ради Дніпропетровської області.

15.Журавель Ольгу Павлівну, вчителя біології Городницької загальноосві-
тньої школи І-ІІ ступенів Підволочиського району Тернопільської області.

16.Заєць Валентину Григорівну, бібліотекаря Вороньківського навчально-
виховного комплексу Чорнухинського району Полтавської області.

17.Зайцеву Л. С.,  керівника  гуртків  комунального  позашкільного  на-
вчального закладу «Станція юних натуралістів» м. Павлограда Павлоградської
районної ради Дніпропетровської області.

18.Йосипенко Ольгу  Миколаївну, вчителя  Терешківської  загальноосвіт-
ньої школи І-ІІІ ступенів Полтавської області.

19.Калуш Наталію Віталіївну, керівника гуртка «Юні лісівники» Маневи-
цького районного Центру творчості дітей та юнацтва Волинської області.

20.Кальчук Оксану Олексіївну, вчителя біології,  керівника екологічного
гуртка  «ЕкоВарта»  навчально-виховного  комплексу  № 8  в  складі  гімназії  та



загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з українською та російською мовами на-
вчання Хмельницької області.

21.Кишиневську Світлану Валентинівну, вчителя біології  та  хімії  Кала-
нчацької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 2  Каланчацької  районної
ради Херсонської області.

22.Клапцуняк Наталію Іванівну, керівника гуртка «Юні екологи» міської
дитячої екологічної станції Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської
області.

23.Кмитюк  Світлану  Леонідівну,  керівника  гуртка  «Юні  акваріумісти»
Славутського  еколого-натуралістичного  центру  школярів  Славутської  міської
ради Хмельницької області.

24.Кононенко Жанну Василівну, вчителя біології  та хімії загальноосвіт-
ньої школи І-ІІІ ступенів № 5 м. Житомира.

25.Кривоніс  Валентину  Василівну,  завідуючу  еколого-природознавчим
відділом Шосткинської міської станції юних натуралістів Сумської області.

26.Кузьмінську Валентину Василівну, методиста, керівника гуртка «Юні
господарочки» комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді».

27.Лисак Юлію Андріївну, вчителя Херсонської загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів № 16 із вивченням мов національних меншин Херсонської міської
ради.

28.Лісову  Галину  Йосипівну,  вчителя  біології  навчально-виховного
комплексу № 3 Кам’янець-Подільської міської ради Хмельницької області.

29.Марківську Л. В., наукового співробітника Національного природного
парку  «Кармелюкове  Поділля»  Чечельницької  районної  ради  Вінницької
області.

30.Мельничук  Людмилу  Василівну, вчителя  біології  Лужанського  зага-
льноосвітнього навчального закладу Чернівецької області.

31.Мирного  Василя  Петровича,  вчителя  біології  Кинашівської  зага-
льноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Борзнянського району Чернігівської області.

32.Митковську  Наталію  Сергіївну,  бібліотекаря  Олександрівської  зага-
льноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Каланчацької  районної  ради  Херсонської
області.

33.Олешко Людмилу  Миколаївну, керівника  гуртка  «Юні  рослинники»
Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Кременчу-
цької міської ради Полтавської області.

34.Омельченко В. В.,  керівника гуртка «Юні друзі природи дошкільного
віку» станції юних натуралістів Бердянської міської ради Запорізької області.

35.Онищук Любов Миколаївну, вчителя  біології  Костянтинівської  зага-
льноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Горностаївського  району  Херсонської
області.

36.Отюцьку  Ганну  Василівну, керівника  екологічного  загону  «Ми  твої
друзі, природо!» Лохвицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Полта-
вської області.

37.Педик  Оксану  Миколаївну,  вчителя  географії  та  екології  Дебальці-
вського  навчально-виховного  комплексу  Васильківського  району  Дні-
пропетровської області.



38.Поворозного Олександра Леонтійовича, вчителя біології  Баланівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Бершадського  району  Вінницької
області.

39.Рябець Інну Ігорівну, вчителя біології Високівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Мелітопольської районної ради Запорізької області.

40.Світач Ольгу  Василівну, керівника  гуртків  Маневицького районного
Центру  творчості  дітей  та  юнацтва,  вчителя  біології  навчально-виховному
комплексі «Колківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей» Маневи-
цької районної ради Волинської області.

41.Скороход Раїсу Миколаївну, вчителя хімії та біології Червоноплугата-
рської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Талалаївської  районної  ради
Чернігівської області.

42.Скрипку Миколу Петровича, вчителя біології загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів с. Стара Гута Старовижівського району Волинської області.

43.Спасюк Ларису Євгеніївну, вчителя Вербської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Дубенського району Рівненської області.

44.Тарарухіну А. Є.,  вчителя  Костянтинівського  ліцею  «Ерудит»  Мелі-
топольської районної ради Запорізької області.

45.Філатову М. Л.,  керівника  гуртка  «Лісівники-дендрологи»  станції
юних натуралістів Бердянської міської ради Запорізької області.

46.Христофор Іванну Михайлівну, вчителя біології навчально-виховного
комплексу № 3, вчителя вищої категорії, вчителя-методиста.

47.Шеремет  Світлану  Анатоліївну,  вчителя  Перемозького  навчально-
виховного комплексу Глухівського району Сумської області.

48.Шиман  Лесю  Володимирівну,  вчителя  біології  та  географії  Мало-
копанівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів,  керівника  гуртка  «Юні
друзі  природи»  Голопристанської  районної  станції  юних  натуралістів  Хе-
рсонської області.

49.Шпак  Ніну  Петрівну,  наукового  співробітника  Національного  при-
родного парку  «Кармелюкове  Поділля»  Чечельницької  районної  ради  Вінни-
цької області.

50.Юхимчук Катерину Володимирівну, вчителя біології та хімії Козяти-
нського  загальноосвітнього  навчально-виховного  комплесу  І-ІІІ  ступенів
«Школа-інтернат-гімназія» імені В. М. Підгорбунського Козятинської районної
ради Вінницької області, спеціаліста вищої категорії, вчителя-методиста.

51.Янкевич  Галину  Володимирівну,  керівника  гуртка  «Юні  знавці  лі-
карських рослин» Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді Кременчуцької міської ради Полтавської області.
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