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Доповідна записка

Відповідно до наказу 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”, 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 за № 838/23370,  листа  Міністерства
освіти  і  науки  України  від  21.04.2016  №  3/3-9-281-16  «Про  проведення  ІV
Всеукраїнського  експедиційно-польового  збору  команд  юних  зоологів»  та  з
метою залучення учнівської молоді до дослідницької діяльності на територіях
природно-заповідного фонду України,  07 – 08 червня 2016 року я перебувала у
відрядженні  в  місті  Біла  Церква  Київської  області  на  ІV  Всеукраїнському
експедиційно-польовому  зборі  команд  юних  зоологів,  який  проводив
Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді   спільно  з
комунальним  закладом  Київської  обласної  ради  «Центр  творчості  дітей  та
юнацтва Київщини» за сприяння  Білоцерківського  національного аграрного
університету. 

У  ІV  Всеукраїнського  експедиційно-польового  збору  команд  юних
зоологів»  взяли участь  43 юних зоологи з 16 областей України:  Вінницької,
Волинської,  Дніпропетровської,  Донецької,  Запорізької,  Закарпатської,
Київської,  Житомирської,  Львівської,  Рівненської,  Полтавської,  Сумської,
Херсонської,  Хмельницької,  Чернівецької,  Чернігівської.  Метою  і  завданням
польового збору команд юних зоологів  є:   набуття професійних зоологічних
знань; розвиток практичних умінь і навичок проведення польових зоологічних
досліджень;  спонукання  учнівської  молоді  до  самовдосконалення  і  науково-
дослідної роботи.

7 червня 2016 року відбулося урочисте відкриття заходу  в актовій залі
Білоцерківського  національного  аграрного  університету.  У  відкритті  збору
взяли  участь:  Щербань Лариса Олексіївна,  завідувач сектором виховної та
позашкільної  роботи Управління освіти і  науки Білоцерківської  міської ради,
Нестерук  Тамара  Василівна, директор  комунального  закладу  Київської
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обласної  ради  «Центр  творчості  дітей  та  юнацтва  Київщини»,  Жестерьова
Валентина Миколаївна, завідувач лабораторії зоології і гідробіології НЕНЦ.

Виступаючі  привітали  команди  юних  зоологів,  звернули  увагу  на
важливість  і  значення  проведення  такої  практичної  виїзної  форми  роботи  з
учнівської  молоддю,  побажали  командам-учасницям  отримати  найкращі
результати на всіх етапах заходу.

Конкурсною програмою збору було передбачено: презентацію команд –
учасників  збору  юних  зоологів,  захист  результатів  проведених   польових
досліджень, а творчим завданням для юних зоологів було створення експозиції
виставки фоторобіт «Зоологічна галерея» та «Фантастичний світ птахів». 

З  першого  дня   збору  талановиті  й  допитливі  учасники  заходу
поринули  в  активну  дослідну  та  пізнавальну  діяльність.  Науковці
Білоцерківського   національного  аграрного  університету  (завідувач
кафедри  іхтіології  та  зоології,  кандидат  ветеринарних  наук, доцент
Гриневич  Наталія  Євгеніївна; доцент,  кандидат  ветеринарних  наук
Присяжнюк  Наталія  Михайлівна; асистент,  кандидат
сільськогосподарських наук  Куновський Юрій Володимировича; старший
викладач  кафедри,  кандидат  сільськогосподарських  наук  Михальський
Олег  Ральфович;  завідувач  кафедри  екотрофології екологічного
факультету, професор, доктор сільськогосподарських наук Димань Тетяна
Миколаївна,  асистент  кафедри  екотрофології екологічного  факультету,
кандидат сільськогосподарських наук Ященко Сергій Андрійович, доцент
кафедри  прикладної  екології  екологічного  факультету,  кандидат
сільськогосподарських наук Грабовська Тетяна Олександрівна) розробили
для  юних  зоологів  робочий  зошит  з  профільними  практичними
завданнями-дослідженнями:  іхтіологічні  дослідження  у  лабораторії
університету,  практичні заняття із декоративної акваріумістики.  Зокрема,
юні зоологи вивчали зовнішній покрив прісноводних риб, визначали вік
риби за кількістю кілець на лусці, ознайомилися з основами декоративної
акваріумістики.

8  червня  2016  року  в  Національному  дендрологічному  парку
«Олександрія»  учасникb збору під керівництвом науковців ознайомилися
з  видовою  різноманітністю  птахів,  тварин  прісних  водойм  парку,  за
допомогою  спеціального  приладу  збирали  комах  та  досліджували  у
лабораторіях аграрного університету. 

Переможцями у номінаціях стали:
Номінація «За краще лабораторне дослідження»

• Тригубець Дарина, учениця НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
ліцей» № 19 м. Рівне,  вихованка Комунального закладу «Станція юних
натуралістів» Рівненської обласної ради;

• Діденко  Максим,  учень  Білоцерківської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів №17, вихованець гуртка «Юні екологи» Комунального закладу
Київської  обласної  ради  «Центр  творчості  дітей  та  юнацтва
Київщини»; 
Номінація «Юний орнітолог»

• команда  юних  зоологів  Комунального  закладу  Львівської  обласної
ради  «Львівський  обласний  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді»;



Номінація «Юний ентомолог» 
• команда  юних  зоологів  Полтавського  обласного  еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді;
• команда  юних  зоологів  Комунального  закладу  «Чернігівська  обласна

станція юних натуралістів»
Номінація «Юний акваріуміст»

• команда юних зоологів Комунального закладу «Сумський міський центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»;

• команда  юних  зоологів  Комунального  закладу  «Обласний  центру
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Херсонської
обласної ради;

• команда  юних  зоологів  Великоновосілківської  гімназії
Великоновосілківського району Донецької області;
Номінація «Юний іхтіолог»

• команда юних зоологів  Комунального закладу «Запорізький  обласний
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»;
Номінація «Юний дослідник»

• команда юних зоологів Вільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Черняхівського району Житомирської області;

• команда  юних  зоологів  філії  «Арніка»  Закарпатського  обласного
еколого-натуралістичного центру  учнівської молоді;

• команда юних зоологів Вінницької обласної станції юних натуралістів;
• команда юних зоологів Голосківської загальноосвітньої школи І-ІІІ

ступенів  Меджибізької  селищної  ради  Летичівського  району
Хмельницької області.
У художньо-науковій  формі юннати представляли свій регіон,  ділились

своїм досвідом застосування на практиці знань з теоретичного курсу зоології.
Перемогу в конкурсі-презентації команд вибороли:
І місце – команда зоологів КЗ «Луцька ЗОШ І-ІІ ступенів № 1- колегіум»

Луцької  міської  ради,  вихованці  гуртка  «Юні  орнітологи»  Волинського
обласного еколого-натуралістичного центру;

ІІ  місце  –  команда  юних  зоологів  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді;

ІІ місце – команда юних зоологів Комунального закладу «Чернівецький
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»;

ІІІ  місце  –  команда  юних  зоологів  Голосківської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Меджибізької  селищної  ради  Летичівського  району
Хмельницької області;

ІІІ місце – команда юних зоологів Вільської загальноосвітньої школи
І- ІІІ ступенів Черняхівського району Житомирської області.

Цікавим  і  змістовним  був  конкурс  фото-робіт  учасників  збору
«Зоологічна галерея»,  «Фантастичний світ птахів”. Виставка фото-робіт  була
представлена в  Білоцерківському  національному аграрному університеті.

Переможцями  конкурсу  фото-робіт  «Зоологічна  галерея»,
«Фантастичний світ птахів» стали:

І  місце –  команда  юних  зоологів  Вінницької  обласної  станції  юних
натуралістів;



ІІ місце – команда юних зоологів Голосківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Меджибізької селищної ради Летичівського району Хмельницької
області;

ІІІ  місце  –  команда  юних  зоологів  філії  «Арніка»  Закарпатського
обласного еколого-натуралістичного центру  учнівської молоді. 

Насиченими  були  екскурсійна  та  дозвільна  програми  збору.
Проведено  екскурсії  анатомічним  та  зоологічним  музеєм  Білоцерківського
національного аграрного університету, Дендрологічним парком  «Олександрія»,
зоологічним музеєм Національного науково-природничого музею Національної
академії  наук України.  Ознайомилися  учасники збору з  визначними місцями
Білої Церкви, Києва. 

Переможці  і учасники ІV Всеукраїнського експедиційно-польового збору
команд  юних зоологів  відзначені грамотами  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді та КЗ КОР «Центр творчості
дітей та юнацтва Київщини» .

Не  взяли  участі  у  ІV  Всеукраїнському  експедиційно-польовому зборі
команд  юних  зоологів  представники:  Кіровоградської,  Луганської,
Миколаївської, Харківської, Черкаської, Одеської, Тернопільської областей.

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