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НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«18» грудня 2015 р. № 63

Про підведення підсумків
Всеукраїнського конкурсу школярів
та учнівської молоді
«Вчимося заповідувати - ІV етап» - 2015 р.

Відповідно  до  наказу Міністерства  освіти  і  науки  України  від  06.04.2015 р.  № 400
«Про затвердження плану Всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з ді-
тьми та учнівською молоддю на друге півріччя 2015 року за основними напрямами поза-
шкільної  освіти»  враховуючи  актуальність  завдання  з  подальшого  розвитку  національної
екологічної мережі та з метою втілення Конвенції  збереження біологічного різноманіття в
Україні  та  Указу  Президента  України  №  838/2005  від 23.05.2005 р.  «Про  заходи  щодо
подальшого  розвитку  природно-заповідної  справи  в  Україні»  в  Національному  еколого-
натуралістичному центрі учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за сприяння
Національного природного парку «Голосіївський» Міністерства охорони навколишнього при-
родного середовища України  та  Департаменту заповідної  справи  Міністерства  екології  та
природних ресурсів України підвели підсумки щорічного Всеукраїнського конкурсу школярів
та учнівської молоді «Вчимося заповідувати - ІV етап» 2015 року.

У  2015  році  учасниками  конкурсу  стали  загальноосвітні,  позашкільні  навчальні
заклади, ліцеї, гімназії, окремі гуртки. Роботи представлені у вигляді наукових робіт, звітів,
фотоінформаційних  матеріалів,  альбомів,  буклетів,  малюнків  тощо.  Всього  надіслано  80
робіт  з  19  регіонів  України,  а  саме:  Вінницької,  Волинської,  Дніпропетровської,
Житомирської,  Запорізької,  Івано-Франківської,  Київської,  Кіровоградської,  Миколаївської,
Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької,
Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей.

Найактивнішими  були  учасники  з  Запорізької,  Миколаївської,  Полтавської,
Хмельницької та Чернігівської областей.

За  проведену  роботу  по  залученню  учнівської  молоді  до  практичної
природоохоронної роботи по збереженню фіторізноманіття висловлюємо вдячність:

1. Вінницькій обласній станції юних натуралістів (директор О. А. Драгомирецька);
2. Волинському обласному еколого-натуралістичному центру (директор В. А. Остапчук);
3. Комунальному  закладу  освіти  «Обласний  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та

учнівської молоді» м. Дніпропетровська (директор Ю. Ф. Педан);
4. Житомирському обласному центру еколого-натуралістичної творчості учнівської мо-

лоді Житомирської обласної ради (директор В. М. Лабунська);
5. Івано-Франківському обласному еколого-натуралістичному центру учнівської молоді

(директор Т. В. Гудзик);
6. Миколаївському обласному еколого-натуралістичному центру учнівської молоді (ди-

ректор Т. Б. Троїцька);
7. Кривоозерському Будинку дитячої творчості Кривоозерської районної ради Миколаї-

вської області (директор Т. М. Желєзняк);
8. Полтавському  обласному  еколого-натуралістичному  центру  учнівської  молоді  (ди-

ректор В. Г. Бедніна);
9. Комунальному закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради (ди-

ректор Т. В. Остафійчук);



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

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

12.Хмельницькому  обласному  еколого-натуралістичному  центру  учнівської  молоді
Хмельницької обласної ради (директор В. В. Климчук);

13.Комунальному закладу «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми
Черкаської обласної ради» (директор Л. В. Давиденко);

14.Комунальному закладу «Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді» Чернівецької обласної ради (директор Л. Ю. Головченко).
Відповідно до висновків конкурсної комісії, та керуючись критеріями відбору перемо-

жців за положенням,
НАКАЗУЮ:

І.  Визнати  переможцями  Всеукраїнського  конкурсу  школярів  та  учнівської
молоді «Вчимося заповідувати - ІV етап» за змістовну роботу по вивченню і збереженню
природи  рідного  краю,  практичну  природоохоронну  діяльність,  спрямовану  на
заповідання рідкісних видів рослин:

за І місце:
1. Вихованців гуртка «Знай,  вивчай свій  рідний край» Новопавлівської  загальноосвітньої

школи Снігурівської районної ради Миколаївської області.
2. Вихованців  гуртка  «Квітникарі»  екологічного  дитячого  об’єднання  «Соняшник»

Медведівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  імені  Максима  Залізняка
Чигиринської районної ради Черкаської області.

3. Вихованців  гуртка  «Фітодизайн  з  основами  художньої  майстерності»  Полтавського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

4. Вихованців  еколого-натуралістичного  гуртка  «Друзі  природи»,  учнів  7-9  класів
Василівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Снігурівської  районної  ради
Миколаївської області.

5. Габор  Мар’яну,  вихованку  гуртка  «Фотонатуралісти»  комунального  закладу  «Станція
юних натуралістів» Рівненської обласної ради.

6. Дідух Дарину, ученицю 9 класу та Чижука Івана, учня 8 класу загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів с. Горішнє, вихованців екологічного гуртка «Зелена планета» будинку дитячої
та юнацької творчості м. Горохів Горохівського району Волинської області.

7. Загін  «Екологічна  варта»  спеціалізованої  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу
імені Л. І. Бугаєвської Комсомольської міської ради Полтавської області.

8. Левченка  Іллю,  учня  11 класу  Семенівської  гімназії  № 2  Семенівської  районної  ради
Чернігівської області.

9. Олешко  Людмилу,  ученицю  11  класу  Павлівської  середньої  загальноосвітньої  школи
Васильківського району Дніпропетровської області.

10.Учнівський колектив 7 - 8 класів Скородистицької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Чорнобаївської райдержадміністрації Черкаської області.

11.Франчук  Марію  та  Панчука  Анатолія,  учнів  9  класу  Рівненської  української  гімназії,
вихованців гуртка «Основи біоетики» комунального закладу «Станція юних натуралістів»
Рівненської обласної ради.

12.Чернюк  Анжеліку,  ученицю  10  класу  Микільської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  Білозерського  району, вихованку  гуртка  «Узагальнюючий  курс  біології»
комунального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Херсонської обласної ради.

за ІІ місце
1. Вихованців екологічного гуртка районного центру дитячої та юнацької творчості «ЗОРІТ»

м. Новоукраїнки Кіровоградської області.



2. Захарченко  Яну,  ученицю  8  класу  Озерянської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  Варвинського  району  Чернігівської  області,  вихованку  гуртка  «Еколог»
Чернігівської Малої академії наук учнівської молоді.

3. Казмірчук  Оксану,  ученицю  11  класу  Шепетівського  навчально-виховного  комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Хмельницької області.

4. Карацюбу  Аліну,  ученицю  8  класу  Озерянської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  Варвинського  району  Чернігівської  області,  вихованку  гуртка  «Еколог»
Чернігівської Малої академії наук учнівської молоді.

5. Котерлин Роксолану, ученицю 8 класу Нижнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Тлумацького району Івано-Франківської області.

6. Литвін  Владиславу,  вихованку  гуртка  «Біологія  людини»  комунального  закладу
«Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»,
ученицю 8 класу Чернівецького ліцею № 3 медичного профілю Чернівецької міської ради.

7. Перепечу  Ангеліну,  слухачку  секції  біології  Роменської  міської  Малої  академії  наук
учнівської молоді Сумської області, учасницю шкільної науково-пошукової дослідницької
групи «Ромни-Космопошук».

8. Пошукову групу юннатів гуртка «Юні охоронці природи» Покотилівської станції юних
натуралістів Харківської районної ради Харківської області.

9. Учнівський колектив 8 класу Костянтинівської спеціалізованої різнопрофільної школи І-
ІІІ ступенів «Прометей» з поглибленим вивченням предметів Мелітопольської районної
ради Запорізької області.

10.Учнівський колектив загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Комсомольської міської
ради Полтавської області.

11.Фісіну  Валерію,  ученицю  9  класу  Херсонської  спеціалізованої  школи
І-ІІІ ступенів № 31 з поглибленим вивченням історії, права та іноземних мов, вихованку
гуртка  «Узагальнюючий  курс  біології»  комунального  закладу  «Центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради.

12.Хмарук Анастасію та Руденко Антоніну, учениць 8 класу Війтівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Бершадської районної ради Вінницької області.

13.Ярмошкіну Марію та Гайдамаку Юлію, учениць 9 класу Озерянської загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Варвинського  району  Чернігівської  області,  вихованок  гуртка
«Еколог» Чернігівської Малої академії наук учнівської молоді.

за ІІІ місце
1. Антонова Іллю,  учня 10 класу комунального закладу «Середня загальноосвітня школа

№ 4  імені А. С. Макаренка  м. Дніпродзержинська»  Дніпродзержинської  міської  ради
Дніпропетровської  області,  вихованця  гуртка  «Юні  дослідники  біорізноманіття»
комунального  закладу  «Дитячий  екологічний  центр  м. Дніпродзержинська»
Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області.

2. Борисенка Віталія,  командира групи «Еколог» Власівської загальноосвітньої школи І-ІІ
ступенів Зіньківського району Полтавської області.

3. Вихованців  експедиційного  загону  гуртка  «Юні  акваріумісти»  Славутського  еколого-
натуралістичного центру школярів Славутської міської ради Хмельницької області.

4. Вихованців  пошукової  групи  «Еколог»  Рунівщинської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів Полтавської районної ради Полтавської області.

5. Вихованців учнівського лісництва «Зелена хвиля» Ірпінського еколого-технічного центру
творчості школярів та молоді Ірпінської міської ради Київської області.

6. Горопаху  Яну,  ученицю  8  класу,  вихованку  гуртка  «Юний  еколог»  Немирівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Радивилівського району Рівненської області.

7. Кучерявенко  Олену,  ученицю  11  класу  Криворізької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів № 110 Криворізької міської ради, вихованку гуртка «Юні екологи» комунального
позашкільного навчального закладу  «Станція  юних  натуралістів  Тернівського району»
м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.



8. Микичук  Ольгу,  вихованку  гуртка  «Юні  господарочки»  комунального  закладу
«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді».

9. Пиптюк Олександру та Плантус Ірину, вихованок гуртка «Біологія людини» комунального
закладу  «Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді»,  учениць 10 класу Чернівецького ліцею № 3 медичного профілю Чернівецької
міської ради.

10.Чертюк  Вікторію  та  Федоренко  Крістіну,  учениць  11  класу  Семенівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Мелітопольської  районної  ради  Запорізької
області.

11.Штанька  Станіслава,  учня  9  класу  Малобудищанської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів Зіньківської районної ради Полтавської області.

ІІ.  Нагородити  подяками  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України керівників учнівських робіт, що
посіли  призові  місця,  за  високий  професіоналізм,  творчий  підхід  та  формування
екологічної свідомості учнів:
1. Александрову Ірину Григорівну, вчителя біології Василівської загальноосвітньої школи І-

ІІ ступенів Снігурівської районної ради Миколаївської області.
2. Бузунка  Петра  Андрійовича,  вчителя  біології  Семенівської  гімназії  № 2  Семенівської

районної ради Чернігівської області.
3. Власюк  Інну  Миколаївну,  керівника  гуртків  комунального  закладу  «Станція  юних

натуралістів» Рівненської обласної ради.
4. Горєлову Тетяну Володимирівну, заступника директора комунального закладу «Дитячий

екологічний  центр  м. Дніпродзержинська»  Дніпродзержинської  міської  ради
Дніпропетровської області.

5. Гринішак Т. О.,  вчителя  біології  Семенівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Мелітопольської районної ради Запорізької області.

6. Демидова Анастасія Миколайовича, вчителя біології Війтівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Бершадської районної ради Вінницької області.

7. Деречу  Людмилу  Миколаївну,  керівника  турисько-краєзнавчого  клубу  «Еколенд»
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 1  Комсомольської  міської  ради  Полтавської
області.

8. Долішню  Марію  Іванівну, вчителя  біології  Нижнівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів Тлумацького району Івано-Франківської області.

9. Дроздік Надію Дмитрівну, керівника екологічного загону «Конвалія» загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 1 Комсомольської міської ради Полтавської області.

10.Дужук Сніжану Андріївну, керівника гуртків-методиста комунального закладу «Станція
юних натуралістів» Рівненської обласної ради.

11.Ємець І. Г., вчителя хімії та біології Рунівщинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Полтавської районної ради Полтавської області.

12.Єщенко  Наталію  Анатоліївну,  вчителя  екології  Костянтинівської  спеціалізованої
різнопрофільної  школи І-ІІІ  ступенів  «Прометей»  з  поглибленим вивченням предметів
Мелітопольської районної ради Запорізької області.

13.Загубиногу  Оксану  Олексіївну,  вчителя-методиста,  вчителя  біології,  хімії  та  екології
Скородистицької  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Чорнобаївської
райдержадміністрації Черкаської області.

14.Зорю  Ганну  Сергіївну,  керівника  пошукової  групи  юннатів  гуртка  «Юні  охоронці
природи»  Покотилівської  станції  юних  натуралістів  Харківської  районної  ради
Харківської області.

15.Калашника  Валерія  Вікторовича,  вчителя  біології  та  екології  спеціалізованої
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 5  з  поглибленим  вивченням  предметів
природничо-математичного  циклу  імені  Л. І. Бугаєвської  Комсомольської  міської  ради
Полтавської області.



16.Кльокту  Михайла  Олексійовича,  вчителя  біології  і  хімії  Малобудищанської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради Полтавської області.

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

18.Кобильник  Олександру  Михайлівну,  вчителя  біології,  керівника  гуртка  «Квітникарі»
екологічного дитячого об’єднання «Соняшник» Медведівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів імені Максима Залізняка Чигиринської районної ради Черкаської області.

19.Кравченко Антоніну Леонідівну, керівника екологічного гуртка районного центру дитячої
та юнацької творчості «ЗОРІТ» м. Новоукраїнки Кіровоградської області.

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

21.Кучеревського Василя Володимировича, заступника директора Криворізького ботанічного
саду Національної академії наук України, кандидата біологічних наук.

22.Лавренюк  Людмилу  Анатоліївну,  вчителя  біології  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів с. Горішнє Волинської області.

23.Лакусту  Любов  Миколаївну,  вчителя  біології  і  хімії  Павлівської  середньої
загальноосвітньої школи Васильківського району Дніпропетровської області.

24.Литовку Володимира Вікторовича, керівника наукової секції біології Роменської міської
Малої академії наук учнівської молоді Сумської області.

25.Лютика Василя Михайловича,  керівника групи «Еколог» Власівської  загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів Зіньківського району Полтавської області.

26.Мороз Євдокію Павлівну, методиста комунального закладу «Станція юних натуралістів»
Рівненської обласної ради.

27.Мороз  Тетяну  Семенівну,  вчителя-методиста  Херсонської  спеціалізованої  школи  І-ІІІ
ступенів  № 31  з  поглибленим вивченням історії,  права  та  іноземних  мов  Херсонської
міської ради.

28.Москаленко Анну Володимирівну, керівника гуртка «Фітодизайн з основами художньої
майстерності»  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді.

29.Мудрак  Тетяну  Олександрівну,  завідуючу  методичного  відділу,  керівника  гуртків
комунального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Херсонської обласної ради.

30.Мусулович Ю. Ю.,  вчителя  Новопавлівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІ ступенів Снігурівської районної ради Миколаївської області.

31.Пархоменко  Наталію  Новомирівну,  керівника  гуртка  «Юні  екологи»  комунального
позашкільного навчального закладу  «Станція  юних  натуралістів  Тернівського району»
м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

32.Пашулю Наталію Леонтіївну, вчителя біології Немирівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Радивилівського району Рівненської області.

33.Стишак  Лілію  Юріївну,  керівника  учнівського  лісництва  «Зелена  хвиля»  Ірпінського
еколого-технічного центру творчості школярів та молоді Ірпінської міської ради Київської
області.

34.Сутягу Олександра Станіславовича, методиста, керівника гуртків комунального закладу
«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді».

35.Токарюк  Аллу  Іларіонівну, асистента  кафедри  ботаніки,  лісового  та  садово-паркового
господарства  Інституту  біології,  хімії  та  біоресурсів  Чернівецького  національного
університету імені Юрія Федьковича, кандидата біологічних наук.

36.Хавича  Олега  Васильовича,  керівника  гуртка  «Природа  і  фантазія»  Кривоозерського
Будинку дитячої творчості Кривоозерської районної ради Миколаївської області.

37.Чорней І. І.,  доцента  Чернівецького  національного  університету  імені Ю. Федьковича,
доктора біологічний наук.



38.Щербину  Валентину  Миколаївну,  вчителя  хімії  та  біології  Озерянської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Варвинського району Чернігівської області.

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

Вик.:
Дзюбенко К. О.
430-43-90
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