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Про проведення ІХ Всеукраїнського
експедиційно-польового збору команд юних екологів

 Відповідно до Положення про Всеукраїнські експедиційно-польові збори
команд  юних  екологів  і  натуралістів,  затвердженого  наказом  Міністерства
освіти і науки України від 17.05.2013 № 545 та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції  України 01.06.2013 № 838/23370, наказу Міністерства освіти і  науки
України  від  14.08.2014  №  936  «Про  затвердження  Плану  всеукраїнських  і
міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на
2014-2015 навчальний рік за основними напрямами позашкільної освіти» з 16
по  19  червня  2015  року Національним  еколого-натуралістичним  центром
учнівської молоді спільно з департаментом освіти і науки Львівської обласної
державної  адміністрації  та  комунальним  закладом  Львівської  обласної  ради
«Львівський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді» на  території  Національного природного парку «Сколівські  Бескиди»
було  проведено ІХ 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,  ентомології,  орнітології,  ботаніки,  гідробіології  з  Вінницької,
Волинської,  Дніпропетровської,  Житомирської,  Закарпатської,  Запорізької,
Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Сумської,
Херсонської та Чернігівської областей.   
     У  рамках  збору  під  керівництвом  науковців  Інституту  екології  Карпат
НАН України, викладачів біологічного факультету Львівського національного
університету  ім.  Івана  Франка  та  працівників  НПП  «Сколівські  Бескиди»
проведені  комплексні  дослідження  (з  виконанням  практичних  завдань)
біологічного  різноманіття  Національного  природного  парку  «Сколівські
Бескиди», зоологічний практикум «Основні методи обліку кажанів. Акустичний
моніторинг  кажанів  з  використанням  бет-детекторів»,  навчальні  екскурсії
еколого-пізнавальними  стежками  «На  гору  Парашка»  і  «Водоспад  на  річці
Кам'янка», в урочища «Чудилів потік» і «Павлів потік», до озера «Журавлине»
(Мертве  озеро),  учасники  збору  ознайомились  з  роботою еколого-освітнього
центру НПП «Сколівські Бескиди». 
      Команди-учасниці  представили  творчі  звіти-презентації  про  проведені
регіональні  дослідження,  взяли  участь  у  конкурсі  світлин  «Біорізноманіття
природоохоронних  територій  регіону»  за  номінаціями:  «Тваринний  світ»,
«Рослинний  світ»,  «Екосистеми  природоохоронних  територій»,
продемонстрували свої знання під час екологічного брейн-рингу. 



     За результатами конкурсних випробувань на підставі висновків журі 
НАКАЗУЮ:

1. Визнати переможцями ІХ Всеукраїнського експедиційно-польового збору
команд  юних  екологів  та  нагородити  Дипломами від  Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за: 

І місце 
  команду юних екологів Волинського обласного еколого-натуралістичного

центру;

ІІ місце
 команду юних екологів  Комунального закладу Львівської обласної ради

«Львівський  обласний  центр еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді»;

 команду юних екологів Вінницької обласної станції юних натуралістів;

ІІІ місце
 команду юних екологів Полтавського обласного еколого-натуралістичного

центу учнівської молоді;
 команду  юних  екологів  Комунального  закладу  «Центр  еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді Дніпропетровського району
Дніпропетровської області»

 команду  юних  екологів  Комунального закладу   «Станція  юних
натуралістів» Рівненської обласної ради».

2. Висловити  подяку  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  за  високий  рівень  проведення  ІХ  Всеукраїнського
експедиційно-польового збору команд юних екологів: 
- Департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації

(директор – Небожук Олександра Іванівна); 
-  Інституту екології Карпат НАН України (директор – Козловський Микола

Павлович, доктор біологічних наук, професор); 
-    Біологічному факультету Львівського національного університету ім. 

Івана Франка (декан – Хамар Ігор Степанович, кандидат біологічних наук, 
доцент); 

-    Національному  природному  парку  «Сколівські  Бескиди»  (директор  –
Бандерич Василь Ярославович); 

-    Відділу освіти Сколівської районної державної адміністрації Львівської
області (керівник відділу освіти – Губиш Любомир Ярославович). 
3.  За  високий  рівень  організації  і  проведення  ІХ  Всеукраїнського
експедиційно-польового збору команд юних екологів нагородити грамотою
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді: 
1. Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний центр
еколого-натуралістичої творчості учнівської молоді» (директор – Кийко Андрій
Олександрович); 
2. Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний центр
краєзнавства,  екскурсій  і  туризму учнівської  молоді»  (директор  –  Набитович
Михайло Васильович); 



3.  Башту  Андрія-Тараса  Вікторовича,  старшого  наукового  співробітника
інституту екології Карпат НАН України, кандидата біологічних наук; 
4. Бойко Лесю Федорівну, заступника директора з навчально-виховної роботи
комунального закладу  Львівської  обласної  ради  «Львівський  обласний центр
еколого-натуралістичої творчості учнівської молоді»; 
5.  Гончаренка  Віталія  Івановича,  доцента  кафедри  ботаніки  біологічного
факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка, кандидата
біологічних наук; 
6.  Дендюк  Наталію  Іванівну,  методиста  комунального  закладу  Львівської
обласної  ради  «Львівський  обласний  центр  еколого-натуралістичої  творчості
учнівської молоді»; 
7. Іванця Олега Романовича, доцента кафедри зоології біологічного факультету
Львівського  національного  університету  ім. Івана  Франка,  кандидата
біологічних наук; 
8. Канарського Юрія Васильовича, старшого наукового співробітника інституту
екології Карпат НАН України, кандидата біологічних наук; 
9.   Кошіль  Марію  Іванівну,  заступника  директора  з  навчально-методичної
роботи комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний
центр еколого-натуралістичої творчості учнівської молоді»; 
10. Кийка Андрія Олександровича, директора комунального закладу Львівської
обласної  ради  «Львівський  обласний  центр  еколого-натуралістичої  творчості
учнівської молоді»; 
11. Кульчицьку Ольгу Іванівну, завідувача методичного відділу комунального
закладу  Львівської  обласної  ради  «Львівський  обласний  центр  еколого-
натуралістичої творчості учнівської молоді»; 
12. Лях Ірину Вікторівну, наукового співробітника НПП «Сколівські Бескиди»; 
13.  Малиш  Галину  Ярославівну,  секретаря,  діловода  комунального  закладу
Львівської  обласної  ради «Львівський обласний центр еколого-натуралістичої
творчості учнівської молоді»; 
14. Матющенко Галину Вікторівну, завідувача організаційно-масового відділу
комунального закладу  Львівської  обласної  ради  «Львівський  обласний центр
еколого-натуралістичої творчості учнівської молоді»; 
15.  Микітчака Тараса  Ігоровича,  старшого наукового співробітника інституту
екології Карпат НАН України, кандидата біологічних наук; 
16.  Микітчак  Галину  Степанівну,  керівника  гуртків  комунального  закладу
Львівської  обласної  ради «Львівський обласний центр еколого-натуралістичої
творчості учнівської молоді», кандидата географічних наук; 
17. Пацулу Дануту Ігорівну, керівника гуртків комунального закладу Львівської
обласної  ради  «Львівський  обласний  центр  еколого-натуралістичої  творчості
учнівської молоді»; 
18.   Приндака Василя Петровича, заступника директора з наукової роботи НПП
«Сколівські Бескиди»; 
19.   Приндак  Марину  Савеліївну, інженера  з  еколого-освітньої  роботи  НПП
«Сколівські Бескиди»; 
20.   Шидловського Ігоря  Віталійовича,  заступника декана  з  наукової  роботи
біологічного  факультету  Львівського  національного  університету  ім. Івана
Франка, кандидата біологічних наук; 



21.  Фольклорно-етнографічний колектив Сопітської ЗОШ І-ІІ ст. Сколівського
району Львівської області. 
4.  За  проведену  організаційну  роботу  з  залучення  школярів  і  молоді  до
виїзних  форм  навчання  та  підготовку  до  участі  у  конкурсах  ІХ
Всеукраїнському  експедиційно-польовому  зборі  команд  юних  екологів
висловити  подяку  педагогічним  колективам  всіх  обласних  еколого-
натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів), що взяли  участь у
зборі. 

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


