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

НАКАЗ
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Про підсумки Всеукраїнського
Конкурсу школярів та учнівської
молоді «Вчимося заповідувати –ІV етап»
2016 р.
Відповідно до 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» Національний
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки
України за сприяння Національного природного парку «Голосіївський» підвів
підсумки щорічного Всеукраїнського конкурсу «Вчимося заповідувати - ІV
етап».
Відповідно до Положення, конкурсна комісія звертала увагу на
відповідність творчих робіт визначеним завданням, а саме:
1. встановити, вивчити раритетний фітоценоз (Червона книга України,
Зелена книга України), скласти його переліки, картування місцезростань,
розробка заходів охорони в межах території що досліджувалась;
2. виявлення та дослідження угрупувань рідкісних, регіонально рідкісних,
зникаючих рослин, в межах певного регіону з подальшою фотофіксацією,
кількісним аналізом та оцінкою їх стану;
3. встановити основні фактори антропогенного впливу на довкілля,
оволодіння методом оцінки негативного впливу на рослинний світ;
4. просвітницька робота щодо значення збереження червонокнижних видів
рослин;
5. еколого-краєзнавча робота у сфері природоохоронної діяльності,
розроблення методичних рекомендацій з еколого-просвітницької
діяльності молоді щодо збереження та відтворення рідкісних видів
рослин.
Також, в обов’язковому порядку, відмічалася наявність у представлених
на конкурс матеріалах:
1. відомостей про колектив-учасник конкурсу, сферу його діяльності;
2. інформаційних даних про проведені експедиції, походи, опис рослинного
світу території, що досліджувалася з деталізацією на мапі видів, що
занесені до Червоної книги України та Зеленої книги України;
3. документації про роботу по заповіданню території;
4. фото- або відеоматеріалів, що підтверджували факти порушень
природоохоронного законодавства;
5. звітів про масово-агітаційну та просвітницьку роботу з громадськістю
щодо значення рідкісних та зникаючих видів рослин (проведення

тематичних занять, лекцій, бесід, видання буклетів, листівок, плакатів,
здійснення виступів в пресі, радіо, по телебаченню тощо).
У 2016 році учасниками конкурсу стали загальноосвітні, позашкільні
навчальні заклади, ліцеї, гімназії тощо. Роботи представлені у вигляді наукових
робіт, звітів, фотоінформаційних матеріалів, альбомів, буклетів. Всього
надіслано 95 робіт з 19 регіонів України, а саме: Вінницької, Волинської,
Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, ІваноФранківської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської,
Полтавської, Рівненської, Сумської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської,
Чернівецької та Чернігівської областей.
За проведену роботу по залученню учнівської молоді до практичної
природоохоронної роботи по заповіданню водно-болотних угідь
висловлюємо вдячність:
1. Волинському обласному еколого-натуралістичному центру (директор
В.А. Остапчук).
2. Вінницькій
обласній
станції
юних
натуралістів
(директор
О.А. Драгомирецька).
3. Житомирському обласному центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді (директор В.М. Лабунська).
4. Комунальному закладу «Запорізький обласний центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради
(директор М.А. Ярмощук).
5. Комунальному закладу освіти «Дніпропетровський обласний екологонатуралістичний центр дітей та учнівської молоді» (директор
Ю.Ф. Педан).
6. Івано-Франківському обласному еколого-натуралістичному центру
учнівської молоді (директор Т.В. Ґудзик).
7. Кривоозерському Будинку дитячої творчості Кривоозерської районної
ради Миколаївської області (директор С.В. Шевченко).
8. Кіровоградському обласному центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді (директор О.В. Поркуян).
9. Комунальному закладу «Львівський обласний центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді» (директор А.О. Кийко).
10.Полтавському еколого-натуралістичному центру учнівської молоді
(директор В.Г. Бедніна).
11.Комунальному закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної
ради (директор Т.В. Остафійчук).
12.Херсонському центру дитячої та юнацької творчості (директор
В.М. Тавожнянський).
13.Хмельницькому обласному еколого-натуралістичному центру учнівської
молоді (директор В.В. Климчук).
14.Комунальному закладу «Чернівецький обласний центр екологонатуралітичної творчості учнівської молоді» (директор Л.Ю. Головченко).
15.Комунальному закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»
(директор Л.А. Трегубова).

На підставі висновків журі конкурсу
НАКАЗУЮ:
І. Визнати переможцями Всеукраїнського конкурсу школярів та
учнівської молоді «Вчимося заповідувати - ІV етап» та нагородити
грамотою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді Міністерства освіти і науки України 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 «Природа і фантазія» Ковельської станції юних
натуралістів Волинської області.
2. Телушкіну Юлію, Мамиркіна Олексія, вихованців гуртка «Юні екологи»
комунального позашкільного закладу «Станція юних натуралістів»
Тернівської районної ради Дніпропетровської області.
3. Вихованців творчого об`єднання «Podolia inferior» Благовіщенського
центру дитячої та юнацької творчості Благовіщенського району
Кіровоградської області.
4. Василенко Олега, вихованця еколого-натуралістичного клубу «Айдар»
Старобільського районного Будинку дитячої та юнатської творчості
Луганської області.
5. Вихованців гуртка «Екологічне краєзнавство» Гадяцького районного
Будинку дитячої та юнатської творчості при Березоволуцькій
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Полтавської області.
6. Вихованців гуртка «Природа і фантазія» Карлівської районної Станції
юних натуралістів Полтавської області.
7. Вихованців гуртка «Юні біологи» філії Полтавського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді в Полтавському районі
Полтавської області.
8. Литвиненко Віру, ученицю 11класу Херсонського ліцею Херсонської
обласної ради Херсонської області.
9. Учнів Горошовецького навчально-виховного комплексу Заставнівського
району, вихованців гуртка «Лісівники-дендрологи» Заставнівського
еколого-натуралістичного центру Чернівецької області.
10.Литвін Владиславу, Ковальську Катерину, вихованців гуртка «Юні
ботаніки» комунального закладу «Чернівецький обласний центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді» Чернівецької області.
11.Андрусяк Таїсію, ученицю 10 класу Погорілівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Заставнівського району Чернівецької області.
12.Теплюк Юлію, ученицю 8 класу Озерянської загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів Варвинської районної ради Чернігівської області.
13.Карацюбу Аліну, ученицю Озерянської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Варвинської районної ради Чернігівської області.
14.Пуд Анну, ученицю Озерянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Варвинської районної ради Чернігівської області.

15.Ганнич Юрія, Стрішну Анжелу, Деркач Світлану, учнів Кинашівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Борзнянської районної ради
Чернігівської області.
за ІІ місце:
1. Вихованців гуртка «Географічне краєзнавство» загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів с. Нова Вижва Старовижівського району Волинської області.
2. Сорокіну Дар`ю, Халик Тетяну, учнів Красінського навчально-виховного
комплексу Криворізького району Дніпропетровської області.
3. Білу Ольгу, ученицю 11 класу, вихованку комунального закладу «Дитячий
екологічний центр» Кам`янської міської ради Дніпропетровської області.
4. Вихованців гуртка «Юні друзі природи» Надвірнянського районного
еколого-натуралістичного центру для дітей та юнацтва ІваноФранківської області.
5. Білокоз Тимофія, вихованця гуртка «Екологічне краєзнавство» районного
центру дитячої та юнацької творчості «ЗОРІТ» м. Новоукраїнки
Кіровоградської області.
6. Коновал Уляну, ученицю 11 класу Тростянецького навчально-виховного
комплексу Полтавської області.
7. Вихованців загону «Варта» Решетилівського Будинку дитячої та
юнатської творчості на базі Жовтневої загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Полтавської області.
8. Тищук Юлію, Габор Мар`яну, Пурій Дану, вихованців гуртка
«Фотонатуралісти» комунального закладу «Станція юних натуралістів»
Рівненської обласної ради Рівненської області.
9. Вихованців гуртка «Юний еколог» Районного будинку творчості школярів
Глухівської райради Сумської області.
10.Моргун Тетяну, ученицю 11 економіко-природничо математичного класу
Херсонського академічного ліцею ім. О.В. Мішукова Херсонської міської
ради при Херсонському державному університеті Херсонської області.
11.Кутишенко Владиславу, ученицю 10 класу, вихованку гуртка
«Дослідження заповідних стежок» Генічеської районної станції юннатів
Херсонської області.
12.Сушкова Кирила, Величко Наталію, учнів 10 класу Херсонської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 27 з поглибленним вивченням
інформатики та іноземних мов Херсонської області.
13.Ватаманчук Ярославну, ученицю 11 класу Дорошовецького навчальновиховного комплексу Заставнівського району Чернівецької області.
за ІІІ місце:
1. Дадик Вікторію, вихованку гуртка «За гуманне ставлення до рослинного і
тваринного світу» Чечельницької районної станції юних натуралістів
Вінницької області.
2. Учнів 10 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Замличі
Локачинського району Волинської області.

3. Демчук Дмитра, учня 6 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
с. Ворончин Рожищенського району Волинської області.
4. Андрійчук Софію, ученицю 10 класу районного комунального закладу
освіти «Новогригорівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
Межівського району Дніпропетровської області.
5. Шихалєєву Анастасію, вихованку гуртка «Юні рослинники»
Комунального позашкільного навчального закладу «Павлоградський
районний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді»
Дніпропетровської області.
6. Кирилюк Катерину, ученицю 10 класу Зороківського козацького ліцею
Черняхівського району Житомирської області.
7. Скляра Івана, учня Широківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Виноградівського району Закарпатської області.
8. Гавріну Вікторію, вихованку гуртка «Екскурсоводи-краєзнавці» Центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Мелітопольської
міської ради Запорізької області.
9. Скрипник Яну, ученицю 8 класу, вихованку гуртка «Флористика»
Богородчанського районного центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді Івано-Франківської області.
10.Учнів навчально-виховного комплексу «Топорівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів» Буського району Львівської області.
11.Сидор Катерину, Микитів Марту, учнів 7 класу Балучинської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Буського району Львівської області.
12.Вихованців гуртка «Юні медики» Станції юних натуралістів
м. Первомайська Миколаївської області.
13.Шеремета Олександра, учня 8 класу Вороньківського навчальновиховного комплексу ім. Героя Радянського Союзу О.Д. Перелета
Полтавської області.
14.Коваленко Надію, вихованку Великописарівської районної станції юних
натуралістів Великописарівської райради Сумської області.
15.Вихованців гуртків «Основи фізіології рослин» та «Природа і творчість»
Шосткинської міської станції юних натуралістів Шосткинської міської
ради Сумської області.
16.Потапчук Юлію, ученицю 8 класу Шимковецької загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Білогірського району Хмельницької області.
17.Свиридецьку
Олену,
вихованку
Центру
дитячої
творчості
Старокостянтинівської райради на базі Іршиківського навчальновиховного комплексу Хмельницької області.
18.Вихованців екологічного загону, учнів Скородистицької загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів Чорнобаївської районної ради Черкаської області.
ІІ. Надати подяки Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України керівникам
юнатівських робіт, що посіли призові місця, за високий професіоналізм,
творчий підхід та формування екологічної свідомості учнів:
1. Острук Валентині Василівні, керівнику гуртка «За гуманне ставлення до
рослинного і тваринного світу» Чечельницької районної станції юних
натуралістів Вінницької області.

2. Прохорчук А.Ф., вчителю географії загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
с. Нова Вижва Старовижівського району Волинської області.
3. Майсак Наталії Сергіївні, керівнику гуртка «Природа і фантазія»
Ковельської станції юних натуралістів Волинської області.
4. Стецюк Людмилі Володимирівні, вчителю біології загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів с. Замличі Локачинського району Волинської області.
5. Пароменко Наталії Новомирівні, керівнику гуртка «Юні екологи»
комунального позашкільного закладу «Станція юних натуралістів»
Тернівської районної ради Дніпропетровської області.
6. Герасимчуку Олексію Олеговичу, педагогу Красінського навчальновиховного комплексу Криворізького району Дніпропетровської області.
7. Колінько М.М., вчителю біології районного комунального закладу освіти
«Новогригорівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
Межівського району Дніпропетровської області.
8. Васадзе Олені Миколаївні, керівнику гуртка «Юні рослинники»
Комунального позашкільного навчального закладу «Павлоградський
районний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді»
Дніпропетровської області.
9. Кирилюк Т.П., вчителю географії Зороківського козацького ліцею
Черняхівського району Житомирської області.
10.Маркулинець Тетяні Миколаївні, вчителю біології Широківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Виноградівського району
Закарпатської області.
11.Сердюк В.В., керівнику гуртка «Екскурсоводи-краєзнавці» Центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Мелітопольської
міської ради Запорізької області.
12.Лундяк Ользі Василівні, керівнику гуртка «Юні друзі природи»
Надвірнянського районного еколого-натуралістичного центру для дітей та
юнацтва Івано-Франківської області.
13.Скрипник
Наталії
Іванівні,
керівнику
гуртка
«Флористика»
Богородчанського районного центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді Івано-Франківської області.
14.Кравченко Антоніні Леонідівні, керівнику гуртка «Екологічне
краєзнавство» районного центру дитячої та юнацької творчості «ЗОРІТ»
м. Новоукраїнки Кіровоградської області.
15.Головку Сергію Володимировичу, керівнику творчого об`єднання «Podolia
inferior» Благовіщенського центру дитячої та юнацької творчості
Благовіщенського району Кіровоградської області.
16.Бутковій Людмилі Сергіївні, керівнику еколого-натуралістичного клубу
«Айдар» Старобільського районного Будинку дитячої та юнатської
творчості Луганської області.
17.Ковальчук Галині Семенівні, вчителю біології навчально-виховного
комплексу «Топорівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Буського
району Львівської області.
18.Скориній
Галині
Богданівні,
вчителю
біології
Балучинської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Буського району Львівської області.
19.Сухій Вікторії Володимирівні, керівнику гуртка «Юні медики» Станції
юних натуралістів м. Первомайська Миколаївської області.

20.Чуприні Ользі Миколаївні, учителю біології, спеціалісту вищої категорії
Тростянецького навчально-виховного комплексу Полтавської області.
21.Ільїну Л.Н., учителю Вороньківського навчально-виховного комплексу ім.
Героя Радянського Союзу О.Д. Перелета Полтавської області.
22.Мовчан Володимиру Васильовичу, керівнику гуртка «Екологічне
краєзнавство» Гадяцького районного Будинку дитячої та юнатської
творчості при Березоволуцькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів
Полтавської області.
23.Смірновій Вірі Марківні, керівнику загону «Варта», вчителю біології
Решетилівського Будинку дитячої та юнатської творчості на базі
Жовтневої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Полтавської області.
24.Кузьменко Ірині Миколаївні, керівнику гуртка «Природа і фантазія»
Карлівської районної Станції юних натуралістів Полтавської області.
25.Дулій Валентині Олександрівні, керівнику гуртка «Юні біологи» філії
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді в Полтавському районі Полтавської області.
26.Дужук Сніжані Андріївні, керівнику гуртка «Фотонатуралісти»
комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної
ради Рівненської області.
27.Коноплі Олені Сергіївні, керівнику гуртка «Юний еколог» Районного
будинку творчості школярів Глухівської райради Сумської області.
28.Бриль Вікторії Сергіївні, педагогу Великописарівської районної станції
юних натуралістів Великописарівської райради Сумської області.
29.Кохановській Оксані Василівні, Остапенко Людмилі Володимирівні,
керівникам гуртків Шосткинської міської станції юних натуралістів
Шосткинської міської ради Сумської області.
30.Алєксєй Тетяні Олександрівні, вчителю вищої категорії, вчителюметодисту Херсонського ліцею Херсонської обласної ради Херсонської
області.
31.Мойсієнку Івану Івановичу, завідуючому кафедрою ботаніки
Херсонського державного університету, доктору біологічних наук,
професору Херсонської області.
32.Скрипці Світлані Василівні, директору Генічеської районної станції юних
натуралістів Херсонської області.
33.Зубко Наталії Іванівні, учителю біології, спеціалісту вищої категорії,
учителю методисту Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №
27 з поглибленним вивченням інформатики та іноземних мов Херсонської
області.
34.Павлюк
Тетяні
Степанівні,
вчителю
біології
Шимковецької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Білогірського району
Хмельницької області.
35.Клименко Лесі Миколаївні, керівнику екологічного гуртка Центру дитячої
творчості Старокостянтинівської райради на базі Іршиківського
навчально-виховного комплексу Хмельницької області.
36.Загубинозі Оксані Олексіївні, вчителю біології, природознавства та
екології Скородистицької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Чорнобаївської районної ради Черкаської області.

37.Фуштей І.Д., керівнику гуртка «Лісівники-дендрологи» Заставнівського
еколого-натуралістичного центру Чернівецької області.
38.Сутязі Олександру Станіславовичу, методисту, керівнику гуртка «Юні
ботаніки» комунального закладу «Чернівецький обласний центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді» Чернівецької області.
39.Пітик Марії Іванівні, Пітик Олександру Дмитровичу, вчителям біології
Погорілівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Заставнівського
району Чернівецької області.
40.Загородній Г.І., вчителю біології Дорошовецького навчально-виховного
комплексу Заставнівського району Чернівецької області.
41.Щербині Валентині Миколаївні, вчителю хімії та біології Озерянської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Варвинської районної ради
Чернігівської області.
42.Шевченко Валентині Федорівні, вчителю біології Кинашівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Борзнянської районної ради
Чернігівської області.
Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор

В. В. Вербицький

