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еколого-натуралістичного
походу «Біощит-2016»

З  метою  організації  та  залучення  учнівської  молоді  до  застосування  та
пропаганди  біологічних  методів  захисту  рослин,  охорони  корисних  видів
безхребетних, створення сприятливих умов для їх існування, поширення знань про
корисну роль безхребетних,  значущої ролі їх в екосистемі та регуляції чисельності
шкідливих  комах,  а  також контролю за  дотриманням законодавства  щодо  охорони
тваринного  світу,  в  тому  числі  комах,  які  занесені  до  «Червоної  книги  України»
(незаконне  виловлювання,  руйнація  біотопів  тощо);  підвищення  стійкості  лісових
насаджень завдяки проведенню комплексних біологічних лісозахисних заходів, а саме
організація та охорона реміз, підтримання реміз у функціональному стані і створення
в  них  оптимальних  умов  для  існування  корисних  комах  щорічно  проводиться
Всеукраїнський еколого-натуралістичний похід «Біощит». 

У 2016 році в конкурсі взяли участь вихованці еколого-натуралістичних центрів,
станцій  юних  натуралістів,  Будинків  та  центрів  дитячої  та  юнацької  творчості,
навчально-виховних  комплексів,  загальноосвітніх  шкіл,  гімназій  з  17  регіонів
України:  Вінницької,  Волинської,  Дніпропетровської,  Донецької,  Житомирської,
Запорізької,  Івано-Франківської,  Львівської,  Миколаївської,  Одеської,  Полтавської,
Рівненської,  Сумської,  Херсонської,  Хмельницької,  Чернівецької  та  Чернігівської
областей.

На перегляд журі подано 86 робіт за операціями: 
1. Операція  «Мурашка»  -  57  робіт  (сприяння  більш  широкому  застосуванню

біологічних методів захисту лісу та підвищення його продуктивності шляхом
охорони корисних мурашок).

2. Операція  "Джміль"  –  11  робіт  (ефективне  використання  диких  комах-
запилювачів для підвищення врожайності сільськогосподарських культур). 

3. Операція "Махаон" – 11 робіт (охорона рідкісних видів безхребетних). 
4. Операція "Реміза» – 4 роботи (підвищення стійкості лісових насаджень шляхом

проведення комплексних біологічних лісозахисних заходів).
5. Комплексні роботи – 3 (кілька операцій разом).
Найпопулярнішим об`єктом досліджень були руді лісові мурашки. Журі звертає

увагу  керівників  на  залучення  дітей  й  до  інших  операцій.  Адже, «Біощит»  -  це
комплексна програма охорони та практичного використання корисних комах.

Результатом  досліджень  та  спостережень  в  природі  стало  проведення
інвентаризації та паспортизації мурашників, а також паспортизація комплексів рудих
лісових мурашок, охорона та покращення умов існування корисних мурашок у лісі,
агітація  та  пропаганда  дбайливого  ставлення  до  корисних  комах,  виявлення  та
картування  місць  перебування  рідкісних  комах,  розробка  конкретних  заходів  з
охорони  рідкісних  і  зникаючих  видів,  виявлення  та  картування  колоній  і  місць
перебування  диких  комах-запилювачів,  контроль  за  станом  гнізд  та  їх  охорона,



створення і  охорона реміз,  підтримання їх у функціональному стані та  пропаганда
доцільності їх створення. 

Журі  наголошує  на  необхідності  дотримання  умов  конкурсу,  проведенні
самостійних спостережень в природі. Роботи, що містять лише літературні відомості,
інформацію з інтернетних джерел не конкурентноздатні. 

Висловлюємо  подяку  обласним  управлінням  освіти  і  науки,  колективам
обласних еколого-натуралістичних центрів за проведену організаційну роботу по
залученню  школярів  до  активної  участі  у  Всеукраїнському  еколого-
натуралістичному поході «Біощит-2016»:

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. Педан).
4. Житомирському  обласному  центру  еколого-натуралістичної  творчості

учнівської молоді (директор В.М. Лабунська).
5. Комунальному закладу  «Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної

творчості  учнівської  молоді»  Запорізької  обласної  ради  (директор  М.А.
Ярмощук).

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

7. Полтавському  еколого-натуралістичному  центру  учнівської  молоді  (директор
В.Г. Бедніна).

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

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

На підставі висновків журі конкурсу 

НАКАЗУЮ:

І.  За  кращі  показники  проведеної  роботи  в  еколого-натуралістичному
поході «Біощит» нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді 

за І місце

по операції «Мурашка»:
1. Йовик Анастасію, вихованку Троянівського шкільного лісництва Маневицького

центру творчості дітей та юнацтва, ученицю 11 класу загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів с. Троянівки Маневицького району Волинської області.

2. Вихованців  гуртка  «Стежками  рідного  села»  комунального  закладу
«Першотравенська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Нікопольської
районної ради Дніпропетровської області.

3. Шпинту Ірину, Чупірчука  Андрія,  вихованців  гуртка «Юні  екологи»  Міської
дитячої екологічної станції Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської
області.

4. Крушельницького  Андрія,  учня  11  класу  Навчально-виховного  комплексу
«Топорівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Буського району Львівської
області.



5. Вихованців шкільного лісництва «Воїни лісу» Терешківської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Полтавської області.

по операції «Реміза»:
1. Вихованців гуртка «Паросток», учнів 6 класу Енергодарської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 7 Запорізької області.
2. Вихованців  клубу  «Комек»  та  гуртка  «Зелений  патруль»,  учнів

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Горішньоплавнівської міської ради
Полтавської області.

по операції «Махаон»:
1. Вихованців  гуртка  «Народна  творчість»  Первомайської  міської  станції  юних

натуралістів Миколаївської області.
2. Вихованців гуртка «Юні друзі природи» Комунального закладу «Міський центр

дитячої творчості» м. Білгород-Дністровського Одеської області.
3. Вихованців  клубу  «Комек»  та  гуртка  «Зелений  патруль»,  учнів

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Горішньоплавнівської міської ради
Полтавської області.

4. Козінец  Юлію,  Ремньову  Дарину,  Шарова  Дмитра,  вихованців  гуртка  «Юні
орнітологи»  Путивльського  районного центру  позашкільної  роботи  Сумської
області.

по операції «Джміль»:
1. Михайлова Костянтина, вихованця гуртка «Юний книголюб» Олександрівської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Каланчацької районної ради Херсонської
області.

2. Вихованців  клубу  «Комек»  та  гуртка  «Зелений  патруль»,  учнів
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Горішньоплавнівської міської ради
Полтавської області.

за ІІ місце

по операції «Мурашка»:
1. Фінюка Віталія, учня 8 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Підцир`я

Волинської області.
2. Ініціативні  групі  «Котигорошки»  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  ім.  Ю.А.

Ярощука с. Сереховичі Старовижівського району Волинської області.
3. Калуш  Вікторію,  вихованку  гуртка  «Юні  лісівники»  Маневицького  Центру

творчості дітей та юнацтва Волинської області.
4. Вихованців  гуртка  «Юні  екологи»  Солотвинського  навчально-виховного

комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  ліцей»  Богородчанської
районної ради Івано-Франківської області.

5. Вихованців гуртка «Юні друзі природи» Львівського обласного центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Львівської області.

6. Вихованців гуртка «Юні друзі природи» Кунинської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Здолбунівського району Рівненської області.

7. Вихованців  гуртка  «Юні  зоологи»  Шостинської  міської  станції  юних
натуралістів Сумської області.

8. Вихованців  гуртка  «Ентомолог»  Кинашівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів Борзнянської районної державної адміністрації Чернігівської області.

9. Вихованців  екологічного гуртка  «Юні  друзі  природи»  комунального закладу
«Районний  будинок  творчості  школяра»  Глухівської  райдержадміністрації
Сумської області.



по операції «Джміль»:
1. Вихованців  гуртка  «Юні  екологи»  Кременчуцького  еколого-натуралістичного

центру учнівської молоді м. Кременчука Полтавської області.
2. Вихованців гуртка «Основи екологічних знань» Первомайської міської станції

юних натуралістів Миколаївської області.

за ІІІ місце
по операції «Мурашка»:

1. Вихованців учнівського лісництва «Зелений світ» Білківської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Іллінецького району Вінницької області.

2. Вихованців  гуртка  «Виготовлення  сувенірів»  Чечельницької  районної  станції
юних натуралістів Вінницької області.

3. Поліщук  Софію,  ученицю  4  класу  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  –
гімназії смт. Стара Вижівка Волинської області.

4. Вихованців  гуртка  «Юні  друзі  природи»  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.
с. Великий Курінь Любешівського району Волинської області.

5. Місько  Вікторію  ученицю  Володимир-Волинської  гімназії  ім.  Олександра
Цинкаловського Волинської області.

6. Вихованців  гуртка  «Зелений  маяк»  комунального  закладу  «Дебальцівський
навчально-виховний  комплекс  «Загальноосвітній  навчальний  заклад  –
дошкільний  навчальний  заклад»  Васильківського  району  Дніпропетровської
області.

7. Вихованців  еколого-натуралістичного  гуртка  «Юний  еколог»  Кондратівської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням інформатики та
програмування Константинівської райдержадміністрації Донецької області.

8. Іваненко В’ячеслава, учня 11 класу Коростенської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ст. № 1 з поглибленим вивченням іноземних мов Житомирської області.

9. Арцруняна Ншана,  учня 9 класу Житомирської  загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 17 Житомирської області.

10.Учнів  8  класу  Новопилипівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.
Мелітопольського району Запорізької області.

11.Гербу Валентину, Буховець Віталіну, Вовк Івана, вихованців гуртка «Природа –
джерело  творчості»  Надвірнянського  районного  еколого-натуралістичного
центру для дітей та юнацтва Івано-Франківської області.

12.Романів  Марію,  ученицю  11  класу  Малосадівського  навчально-виховного
комплексу Дубенської райдержадміністрації Рівненської області.

13.Учнів  9  класу  Сарненської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  6
Рівненської області.

14.Барна  Богдана,  Йолшину  Олександру,  вихованців  гуртка  «Лісівники-
дендрологи» Заставнівського еколого-натуралістичного центру дітей та юнацтва
Чернівецької області.

15.Вихованці гуртка «Юний еколог» Степанівської  загальноосвітньої школи І-ІІ
ступенів Борзнянського району Чернігівської області.

16.Вихованців гуртка «Юні лісівники» комунального закладу «Сумський міський
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Сумської області.

по операції «Реміза»:
1. Вихованців  гуртка  «Юні  зоологи»  комунального  позашкільного  навчального

закладу  «Станція  юних натуралістів»  м.  Павлограда,  вихованців  учнівського
об`єднання  «Паросток»  Павлоградського  навчально-виховного  комплексу
«Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад № 2»
Дніпропетровської області.



по операції «Махаон»:
1. Кнюх  Альдіну,  ученицю  7  класу  Навчально-виховного  комплексу  №  26,

вихованку  гуртка  «Лікарські  рослини»  комунального  закладу  «Дитячий
екологічний центр» Кам`янської міської ради Дніпропетровської області.

2. Учнівський  колектив  8-10  класів  Каланчацької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів Херсонської області.

3. Савчук  Інну, Гатнянську Крістіну, вихованців  гуртка  «Природа  навколо нас»
Кіцманського районного Будинку дитячої творчості Чернівецької області.

по операції «Джміль»:
1. Сьомкіну Олександру, ученицю 7 класу Михайлівської загальноосвітньої школи

Нововоронцовського району Херсонської області.
2. Учнівський колектив початкових класів Василівської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів Каховського району Херсонської області.

комплексні роботи:
1. Омельченко В.В., керівника гуртків «Юні друзі природи» та «Цікава екологія»

Станції юних натуралістів м. Бердянська Запорізької області.
2. Вихованців  гуртка  «Юні  акваріумісти»  Еколого-натуралістичного  центру

школярів м. Славути Хмельницької області.

ІІІ.  За  формування  в  юннатів  дбайливого  ставлення  до  навколишнього
природного середовища,  природоохоронно-пропагандистську діяльність надати
подяки  Національного-еколого  натуралістичного  центру  учнівської  молоді
вчителям та керівникам гуртків:

1. Долговій  Яні  Миколаївні,  керівнику  учнівського  лісництва  «Зелений  світ»
Білківської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Іллінецького  району
Вінницької області.

2. Запорожець Налалії Володимирівні, керівнику гуртка «Виготовлення сувенірів»
Чечельницької районної станції юних натуралістів Вінницької області.

3. Семенюк  Лілії  Василівні,  керівнику  Троянівського  шкільного  лісництва
Маневицького ЦТДЮ, вчителя біології та екології загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів с. Троянівка Маневицького району Волинської області.

4. Гальом  Оксані  Іванівні,  вчителю  екології,  керівнику  шкільного  лісництва
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Підцир`я Волинської області.

5. Романюк Євдокії Лукашівні, вчителю біології, Грушко Ігорю Володимировичу,
вчителю трудового навчання загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. ім. Ю.А. Ярощука
с. Сереховичі Старовижівського району Волинської області.

6. Калуш  Наталії  Віталіївні,  керівнику  гуртка  «Юні  лісівники»  Маневицького
Центру творчості дітей та юнацтва Волинської області.

7. Поліщук Олені Анатоліївні, вчителю природознавства загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів – гімназії смт.  Стара Вижівка Волинської області.

8. Семенюк Надії Тимофіївні, вчителю біології загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
с. Великий Курінь Любешівського району Волинської області.

9. Кожедуб  Ірині  Дмитрівні,  вчителю  біології  Володимир-Волинської  гімназії
ім. Олександра Цинкаловського Волинської області.

10.Петрик  Людмилі  Михайлівні,  вчителю  географії  комунального  закладу
«Першотравенська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Нікопольської
районної ради Дніпропетровської області.

11.Педик Оксані Миколаївні, вчителю географії та екології комунального закладу
«Дебальцівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний



заклад  –  дошкільний  навчальний  заклад»  Васильківського  району
Дніпропетровської області.

12.Гончар Аллі Вікентіївні, керівнику гуртка «Лікарські рослини» комунального
закладу  «Дитячий  екологічний  центр»  Кам`янської  міської  ради
Дніпропетровської області.

13.Зайцевій Людмилі Степанівні, керівнику гуртка «Юні зоологи» комунального
позашкільного навчального закладу «Станція юних натуралістів» м. Павлограда
Дніпропетровської області.

14.Гриценко  Ользі  Петрівні,  вчителю  біології  Павлоградського  навчально-
виховного  комплексу  «Загальноосвітній  навчальний  заклад  –  дошкільний
навчальний заклад № 2» м. Павлограда Дніпропетровської області.

15.Кущенко  Едуарду  Борисовичу,  керівнику  гуртка  «Юний  еколог»,  педагогу-
організатору,  методисту,  спеціалісту  вищої  категорії  Кондратівської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням інформатики та
програмування Константинівської райдержадміністрації Донецької області.

16.Муравицькій  Ганні  Олександрівні,  вчителю  Коростенської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ст. № 1  з  поглибленим вивченням іноземних мов  Житомирської
області.

17.Малюк  О.В.,  вчителю  біології  Житомирської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів. № 17 Житомирської області.

18.Тоцькій  Людмилі  Анатоліївні,  вчителю  біології,  вчителю  вищої  категорії,
старшому вчителю Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7
Запорізької області.

19.Клапцуняк Наталії Іванівні, керівнику гуртка «Юні екологи» Міської дитячої
екологічної станції Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області.

20.Паневник Оксані Степанівні, керівнику гуртка «Юні екологи» Солотвинського
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей»
Богородчанської районної ради Івано-Франківської області.

21.Гербі  Марії  Юріївні,  керівнику  гуртка  «Природа  –  джерело  творчості»
Надвірнянського  районного  еколого-натуралістичного  центру  для  дітей  та
юнацтва Івано-Франківської області.

22.Ковальчук Галині Семенівні, вчителю біології вищої кваліфікаційної категорії
Навчально-виховного  комплексу  «Топорівська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ступенів» Буського району Львівської області.

23.Дендюк Наталії  Іванівні,  керівнику гуртка «Юні друзі природи» Львівського
обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Львівської області.

24.Целіщевій  Валентині  Іванівні,  керівнику  гуртка  «Народна  творчість»
Первомайської міської станції юних натуралістів Миколаївської області.

25.Герегі  Ірині  Григорівні,  керівнику  гуртка  «Основи  екологічних  знань»
Первомайської міської станції юних натуралістів Миколаївської області.

26.Романенко  Оксані  Анатоліївні,  керівнику  гуртка  «Юні  друзі  природи»
Комунального  закладу  «Міський  центр  дитячої  творчості»  м.  Білгород-
Дністровського Одеської області.

27.Йосипенко О.М., вчителю Терешківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Полтавської області.

28.Балабась Інні Віталіївні, керівнику клубу «Комек» загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 2 Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (за 3
операції: махаон, джміль та реміза).

29.Возняк  Віталію  Євстафійовичу,  керівнику  гуртка  «Зелений  патруль»
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Горішньоплавнівської міської ради
Полтавської області (за 3 операції: махаон, джміль та реміза).



30.Сьомкі Марії Володимирівні, керівнику гуртка «Юні екологи» Кременчуцького
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді м. Кременчука Полтавської
області.

31.Дацишиній  Людмилі  Петрівні,  керівнику  гуртка  «Юні  друзі  природи»
Кунинської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Здолбунівського  району
Рівненської області.

32.Тимощук  Світлані  Іванівні,  вчителю  біології  Малосадівського  навчально-
виховного комплексу Дубенської райдержадміністрації Рівненської області.

33.Тищук  Світлані  Миколаївні,  вчителю  географії  та  біології  Сарненської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Рівненської області.

34.Бадраку  Олександру  Вікторовичу,  керівнику  гуртка  «Юні  зоологи»
Шостинської міської станції юних натуралістів Сумської області.

35.Іноземцеву  С.А.,  керівнику  гуртка  «Юні  орнітологи»»  Путивльського
районного центру позашкільної роботи Сумської області.

36.Шеремет  Світлані  Анатоліївні,  керівнику  гуртка  «Юні  друзі  природи»
комунального  закладу  «Районний  будинок  творчості  школяра»  Глухівської
райдержадміністрації Сумської області.

37.Авраменко Лілії  Сергіївні,  керівнику  гуртка  «Юні  лісівники»  комунального
закладу «Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді» Сумської області.

38.Цьомбур  Л.О.,  вчителю  Михайлівської  загальноосвітньої  школи
Нововоронцовського району Херсонської області.

39.Митковській  Наталії  Сергіївні,  керівнику  гуртка  «Юний  книголюб»,
бібліотекарю  Олександрівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Каланчацької районної ради Херсонської області.

40.Мельниченко  Л.М.,  Атаманюк  Н.П.,  Нечай  Л.М.,  Дудник  М.С.,  вчителям
початкових  класів  Василівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Каховського району Херсонської області.

41.Стародуб Тетяні Іванівні, вчителю хімії Каланчацької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Херсонської області.

42.Кмитюк Світлані  Леонідівні,  керівнику  гуртка  «Юні  акваріумісти»  Еколого-
натуралістичного центру школярів м. Славути Хмельницької області.

43.Фуштей  Ларисі  Іванівні,  керівнику  гуртка  Заставнівського  еколого-
натуралістичного центру дітей та юнацтва Чернівецької області.

44.Савчук Юлії Василівні, керівнику гуртка «Природа навколо нас» Кіцманського
районного Будинку дитячої творчості Чернівецької області.

45.Мирному Василю Петровичу, вчителю біології Кинашівської загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Борзнянської  районної  державної  адміністрації
Чернігівської області.

46.Ридзель Таїсії Анатоліївні, педагогу Степанівської загальноосвітньої школи І-ІІ
ступенів Борзнянського району Чернігівської області.

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