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НАКАЗ

Про підсумки проведення
V Всеукраїнського експедиційно-
польового збору команд
юних  ботаніків. 

Відповідно до наказів Міністерства освіти і  науки України від 25.12.2015
№1360 «Про затвердження  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-
масових  заходів  з  дітьми  та  учнівською  молоддю  на  2016  рік  (за  основними
напрямами  позашкільної  освіти)»  та  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, листа Міністерства освіти і науки України,  Департаменту професійно-
технічної  освіти  від  10.05.2016  р.  №  3/3-9-311-16  «Про  проведення  V
Всеукраїнського  експедиційно-польового  збору  команд  юних  ботаніків»,  наказу
управління  освіти  і  науки Тернопільської  облдержадміністрації  від  06.06.2016p.
№192 «Про проведення в області V Всеукраїнського експедиційно-польового збору
команд юних ботаніків», планів роботи Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської  молоді  Міністерства освіти  і  науки  України,  Тернопільського
обласного центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  на  2016
рік,  21-23  червня  в  Тернопільській  області  було  проведено  V Всеукраїнський
експедиційно-польовий збір команд юних ботаніків. 

Даний збір проводився з метою:
• подальшого  розвитку  та  вдосконалення  уміннь  і  навичкок  проведення

польових ботанічних досліджень;
• спонукання школярів до самовдосконалення і науково-дослідницької роботи;
• набутття нових професійних ботанічних знань.

Завдання польового збору юних ботаніків:
• поглибити, вдосконалити і закріпити знання, набуті при вивченні шкільного

курсу ботаніки;
• оволодіти методами збору, кількісного обліку і оцінки популяцій рослини;
• вивчити  видовий  склад  найбільш поширених  лісових  угрупувань  регіону

досліджень;
• ознайомитися з рідкісними та лікарськими видами рослин регіону, і засвоїти

методи популяційних досліджень.
Польовий збір з ботаніки проводився шляхом вивчення лучних та лісових

угрупувань і рідкісних видів рослин у їх складі, дослідження штучних біоценозів
та рослин в умовах інтродукції.



Під час проходження польового збору учасники 
• оволоділи комплексними методами досліджень рослин; 
• засвоїли особливості структури і видового складу лісових угрупувань;
• ознайомилися з теоретичними основами інтродукції рослин.

У  заході  взяли  участь  команди  із  16  областей  України  –  Вінницької,
Волинської,  Дніпропетровської,  Донецької,  Житомирської,  Закарпатської,
Запорізької,  Київської,  Кіровоградської,  Львівської,  Полтавської,  Рівненської,
Сумської, Тернопільської, Чернівецької та Чернігівської. Учасники експедиційно-
польового збору презентували дослідницькі роботи з ботаніки (домашнє завдання
команд)  та  фотовиставку  «Біорізноманіття.  Пам’ятки  природи  місцевого
значення»,  взяли участь  у  польовому практикумі  «Творча  лабораторія  природи.
Рослинний  світ»,  що  проводився  на  базі  Кременецького  ботанічного  саду  за
напрямками «Лікарські рослини», «Про що шумлять дерева (дерева-аборигени)»,
«Зелені мігранти (інтродуковані види рослин)». Підсумком роботи була підготовка
та  презентування  командами  проектів  за  одним  із  напрямів  роботи  польового
практикуму. 

Згідно  з  висновками  журі  за  підсумками  роботи  експедиційно-польового
збору команд юних ботаніків

НАКАЗУЮ

І.  За  результатами  усіх  конкурсних  випробувань  під  час  V
Всеукраїнського  експедиційно-польового  збору  команд  юних  ботаніків
ВИЗНАТИ ПЕРЕМОЖЦЯМИ:

• команду  юних  ботаніків  Закарпатської  області  (Селешій  Вікторія,  Гутник
Яна. Керівник: Величканич Ольга Михайлівна);

• команду  юних  ботаніків  Київської  області  (Боковенко  Лариса,  Іщенко
Віталіна. Керівник: Фоміна Олена Леонідівна);

• команду  юних  ботаніків  Рівненської  області  (Франчук  Марія,  Кіндрат
Оксана. Керівник: Власюк Інна Миколаївна);

• команду  юних  ботаніків  Волинської  області  (Кондратюк  Ірина,  Лемещук
Ольга, Керівник: Котик Мирослава Євгенівна);

• команду юних ботаніків Тернопільської області (Цапок Дарія, Середа Яна.
Керівник:  Димашевська Христина Богданівна);

• команду  юних  ботаніків  Чернівецької  області  (Литвін  Владислава,
Ковальська Катерина. Керівник: Сутяга Олександр Станіславович).

ІІ.  За  високий рівень виконання завдань у  номінації  «Фотовиставка
«Біорізноманіття. Пам’ятки природи місцевого значення» V Всеукраїнського
експедиційно-польового збору команд юних ботаніків нагородити грамотами
Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Міністерства освіти і науки України:

 за зайняте І місце
• команду  юних  ботаніків  Київської  області  (Боковенко  Лариса,  Іщенко

Віталіна. Керівник: Фоміна Олена Леонідівна);
за зайняте ІІ місце

• команду  юних  ботаніків  Донецької  області  (Щепіхіна  Ольга,  Шерекіна
Анастасія. Керівник: Ярова Людмила Василівна);

• команду  юних  ботаніків  Закарпатської  області  (Селешій  Вікторія  Гутник
Яна. Керівник: Величканич Ольга Михайлівна);
за зайняте ІІІ місце



• команду юних ботаніків Житомирської області (Карабінська Анна, Черниш
Вікторія. Керівник: Шевчук Світлана Іванівна);

• команду юних ботаніків Тернопільської області (Цапок Дарія, Середа Яна.
Керівник: Димашевська Христина Богданівна);

• команду  юних  ботаніків  Чернівецької  області  (Литвін  Владислава,
Ковальська Катерина. Керівник: Сутяга Олександр Станіславович);

• команду  юних  ботаніків  Чернігівської  області  (Денисенко Аліна,  Дубина
Тетяна. Керівник: Велігорська Світлана Віталіївна).

ІІІ.  За  високий  рівень  виконання  завдань  у  номінації  «Презентації
дослідницьких  робіт  «Біорізноманіття.  Пам’ятки  природи  місцевого
значення»  V  Всеукраїнського  експедиційно-польового  збору  команд  юних
ботаніків  нагородити  грамотами  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України:

 за зайняте І місце
• команду  юних  ботаніків  Закарпатської  області  (Селешій  Вікторія  Гутник

Яна. Керівник: Величканич Ольга Михайлівна);
за зайняте ІІ місце

• команду  юних  ботаніків  Волинської  області  (Кондратюк  Ірина,  Лемещук
Ольга. Керівник: Котик Мирослава Євгенівна);

• команду  юних  ботаніків  Рівненської  області  (Франчук  Марія,  Кіндрат
Оксана. Керівник: Власюк Інна Миколаївна);
за зайняте ІІІ місце

• команду  юних  ботаніків  Дніпропетровської  області  (Руденко  Анна,
Приходько Владислав. Керівник: Домшина Катерина Михайлівна);

• команду юних ботаніків Запорізької області (Гнідець Іван, Осипенко Кирило.
Керівник: Веденяпіна Вікторія Іванівна); 

• команду  юних  ботаніків  Львівської  області  (Дутчак  Надія,  Фещук  Юлія.
Керівник: Шушкевич Надія Дмитрівна);

• команду юних ботаніків Сумської області (Дубініна Софія, Івченко Катерина.
Керівник: Дубініна Світлана Борисівна).

ІV.  За  високий  рівень  виконання  завдань  у  номінацї  «Творча
лабораторія  природи.  Рослинний  світ»  V Всеукраїнського  експедиційно-
польового збору команд юних ботаніків нагородити грамотами Національного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і
науки України:

Секція «Про що шумлять дерева (дерева-аборигени)»
за зайняте І місце – команду юних ботаніків Волинської області (Кондратюк

Ірина, Лемещук Ольга. Керівник: Котик Мирослава Євгенівна);
за зайняте ІІ місце –  команду юних ботаніків Полтавської області (Кучмій

Сергій, Коршун Руслан. Керівник: Брижак Людмила Михайлівна);
за зайняте ІІІ місце

• команду  юних  ботаніків  Київської  області  (Боковенко  Лариса,  Іщенко
Віталіна. Керівник: Фоміна Олена Леонідівна);

• команду  юних  ботаніків  Вінницької  області  (Калабішко  Вікторія,  Юраш
Юлія. Керівник: Жовтоножук Любов Яківна).



Секція «Лікарські рослини»
за зайняте І місце – команду юних ботаніків Рівненської області (Франчук

Марія, Кіндрат Оксана. Керівник: Власюк Інна Миколаївна);
за  зайняте  ІІ  місце  –  команду  юних  ботаніків  Чернігівської  області

(Денисенко Аліна, Дубина Тетяна. Керівник: Велігорська Світлана Віталіївна);
за  зайняте  ІІІ  місце  –  команду  юних  ботаніків  Кіровоградської  області

(Чернишенко Ксенія, Мохонько Дар’я. Керівник: Лоцман Тетяна Василівна).

Секція «Зелені мігранти (інтродуковані види рослин)»
за зайняте І місце –  команду юних ботаніків Чернівецької області (Литвін

Владислава, Ковальська Катерина. Керівник: Сутяга Олександр Станіславович);
за  зайняте  ІІ  місце  –  команду  юних  ботаніків  Закарпатської  області

(Селешій Вікторія Гутник Яна. Керівник: Величканич Ольга Михайлівна);
за зайняте ІІІ місце –  команду юних ботаніків Дніпропетровської області

(Руденко Анна, Приходько Владислав. Керівник: Домшина Катерина Михайлівна).

V.  За  сприяння,  організацію та  супровід  високоякісного,  змістовного,
продуктивного  та  цікавого  проведення  V Всеукраїнського  експедиційно-
польового  збору  команд  юних  ботаніків надати  подяку  від  Національного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і
науки України:

1. Герцу  Івану  Івановичу,  директору  Тернопільського  обласного  центру
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  заслуженому
працівнику народної освіти України;

2. Березіцькій Мирославі Мирославівні, методисту Тернопільського обласного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

3. Гевко  Галині  Ярославівні,  керівнику  гуртків  Тернопільського  обласного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

4. Демків  Уляні  Ярославівні,  керівнику  гуртків  Тернопільського  обласного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

5. Дулебі  Уляні  Василівні,  методисту  Тернопільського  обласного  центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

6. Каменярській  Лілії  Ростиславівні,  завідувачу  методичного  відділу
Тернопільського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді;

7. Копистинській  Ользі  Львівні,  головному  бухгалтеру  Тернопільського
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

8. Кухарській  Тетяні  Анатоліївні,  заступнику директора  з  навчальної  роботи
Тернопільського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді;

9. Михайлиці  Ірині  Павлівні,  завідувачу  організаційно-масового  відділу
Тернопільського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді;

10. Осадцю  Ярославу  Володимировичу,  керівнику  гуртків  Тернопільського
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

11. Покляцькій Павліні Василівні, керівнику гуртків Тернопільського обласного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

12. Сворінь  Надії  Володимирівні,  заступнику  директора  з  виховної  роботи
Тернопільського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді;



13.Шум’як  Наталії  Романівні,  керівнику  гуртків  Тернопільського  обласного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

VІ. За проведену організаційну роботу з залучення школярів і молоді до
виїзних форм навчання та підготовку до участі  у конкурсах збору вручити
сертифікат  «Педагога-учасника  польового  ботанічного  практикуму
«Біорізноманіття.  Пам’ятки  природи  місцевого  значення»,  проведеного  в
рамках  V  Всеукраїнського  експедиційно-польового  збіру  команд  юних
ботаніків:

1. керівнику  команди  юних  ботаніків  Вінницької  області  Жовтоножук
Любові Яківні;

2. керівнику команди юних ботаніків Волинської області Котик Мирославі
Євгенівні;

3. керівнику команди юних ботаніків Дніпропетровської області Домшиній
Катерині Михайлівні;

4. керівнику  команди  юних  ботаніків  Донецької  області  Яровій  Людмилі
Василівні;

5. керівнику  команди  юних  ботаніків  Житомирської  області  Шевчук
Світлані Іванівні;

6. керівнику  команди  юних  ботаніків  Закарпатської  області  Величканич
Ользі Михайлівні;

7. керівнику  команди  юних  ботаніків  Запорізької  області  Веденяпіній
Вікторії Іванівні; 

8. керівнику  команди  юних  ботаніків  Київської  області  Фоміній  Олені
Леонідівні;

9. керівнику  команди  юних  ботаніків  Кіровоградської  області  Лоцман
Тетяні Василівні;

10. керівнику команди юних ботаніків  Львівської  області  Шушкевич Надії
Дмитрівні;

11. керівнику команди юних ботаніків Полтавської області Брижак Людмилі
Михайлівні;

12. керівнику  команди  юних  ботаніків  Рівненської  області  Власюк  Інні
Миколаївні;

13. керівнику команди юних ботаніків Сумської області  Дубініній Світлані
Борисівні;

14. керівнику команди юних ботаніків Тернопільської області Димашевській
Христині Богданівні;

15. керівнику  команди  юних  ботаніків  Чернівецької  області  Сутязі
Олександру Станіславовичу;

16. керівнику  команди  юних  ботаніків  Чернігівської  області  Велігорській
Світлані Віталіївні;

17. методисту  Тернопільського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Березіцькій Мирославі Мирославівні;

18. методисту  Тернопільського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Дулебі Уляні Василівні;

19. завідувачу  методичного  відділу  Тернопільського  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Каменярській  Лілії
Ростиславівні;



20. заступнику  директора  з  навчальної  роботи  Тернопільського  центру
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Кухарській  Тетяні
Анатоліївні;

21. завідувачу  організаційно-масового  відділу  Тернопільського  центру
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Михайлиці  Ірині
Павлівні;

22. заступнику директора з виховної роботи Тернопільського центру еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Сворінь  Надії
Володимирівні;

23. керівнику  гуртків  Тернопільського  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Шум’як Наталії Романівні;

24.доктору  біологічних  наук,  професору,  декану  хіміко-біологічного
факультету  Тернопільського  Державного  педагогічного  університету
імені Володимира гнатюка Дробик Надії Михайлівні;

25.кандидату  фармацевтичних  наук,  асистенту  кафедри  фармакогнозії  з
медичною  ботанікою  Тернопільського  державного  медичного
університету імені І.Я. Горбачевського Козачок Соломії Степанівні.

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


