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Доповідна записка

Відповідно до Вашого наказу №11-в від 01.06.2016 р. з  7 по 10 червня
2016 року  я  перебувала  у  Одеській  області  з  метою  проведення  Х
Всеукраїнського  експедиційно-польового  збору  команд  юних  екологів.  Захід
відбувався  на виконання Плану всеукраїнських і  міжнародних організаційно-
масових заходів з  дітьми та  учнівською молоддю на 2016 рік (за основними
напрямами  позашкільної  освіти),  затвердженого  наказом  Міністерства  від
25.12.2015  №  1360,  наказу  МОН  України  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 та листа МОН України від 21.04.2016 № 3/3-9-280-
16.

Організатори  заходу  -  Національний  еколого-натуралістичний  центр
учнівської  молоді МОН  України, Департамент  освіти  і  науки  Одеської
державної  адміністрації  та  Одеський  обласний  гуманітарний  центр
позашкільної освіти та виховання.

Мета збору - активізація роботи з учнівською молоддю щодо вирішення
екологічних  і  природоохоронних  проблем,  залучення  її  до  активної
природоохоронної діяльності, формування екологічної свідомості та дбайливого
ставлення до природи. 

З  метою  підготовки  та   успішного  проведення  заходу  був  створений
організаційний комітет в складі:
Голови та співголови оргкомітету:

Вербицький В.В. -  директор  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської  молоді Міністерства освіти і  науки
України, голова.

Макосій Д.І. - директор Одеського обласного гуманітарного центру
позашкільної освіти та виховання, голова;

Верещук І.М. -  головний  спеціаліст  відділу  загальної  середньої  та
позашкільної  освіти  Департаменту  освіти  і  науки
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Одеської обласної державної адміністрації, співголова;
Галюткіна В.В. -  заступник  директора  з  навчально-виховної  роботи,

Одеського  обласного  гуманітарного  центру
позашкільної освіти та виховання, співголова;

Вербицька Т.А. -  заступник  директора  з  навчально-виховної  роботи
Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України,
співголова.

Члени оргкомітету:
Радченко Т.Д. завідувачка  відділом  Національного  еколого-

натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Міністерства освіти і науки України.

Чвікова Л.В. -  завідувачка  відділом  Одеського  обласного
гуманітарного  центру  позашкільної  освіти  та
виховання;

Дьяченко В.В. -  завідувачка  відділом  Одеського  обласного
гуманітарного  центру  позашкільної  освіти  та
виховання;

Лешишак В.В. -  завідувачка  відділом  Одеського  обласного
гуманітарного  центру  позашкільної  освіти  та
виховання.

Учасниками Х Всеукраїнського експедиційно-польового збору команд 
юних екологів стали 59 учнів та педагогів загальноосвітніх і позашкільних 
навчальних закладів – учасники комплексних науково-дослідних експедицій, 
походів, польових практик з практичним досвідом роботи з екології, 
гідроекології, дендрології, орнітології, ботаніки, гідробіології з 13 областей: 
Вінницької, Волинської, Донецької, Дніпропетровської, Житомирської, 
Закарпатської, Кіровоградської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської, 
Сумської та Чернігівської області.

Команди юних екологів представляли юннати:
• - Вінницької обласної станції юних натуралістів
• - Волинського обласного еколого-натуралістичного центру
• - Творчого об’єднання юннатів і зоологів Краматорського центру 

позашкільної роботи Донецької області
• - Дніпропетровськог обласного еколого-натуралістичного центру дітей та 

учнівської молоді
• - Вільської загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів Житомирської області
• - Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру
• учнівської молоді
• - Ірпінського міського еколого-технічного центру творчості школярів та 

молоді Київської області
• - Кіровоградського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді
• - Львівського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді



• - Одеського юридичного ліцею Одеської області.
• - Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді
• - Охтирського міського центру позашкільної освіти – Мала академія наук 
• учнівської молоді Сумської області
• - Чернігівської обласної станції юних натуралістів.

Під  час  реєстрації  кожна  команда  отримала  папку  з  робочими
матеріалами:  програму  збору,  «Робочий  зошит  учасника  Х  Всеукраїнського
експедиційно-польового збору команд юних екологів», «Зошит для гуртка юні
ботаніки  «Цікава  ботаніка».  Навчальний  посібник  для  вихованців  гуртків
позашкільних навчально-виховних закладів»..Автор В.А. Бєлова. 

Урочисте відкриття збору відбулося на території Одеського обласного 
гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання. В ньому взяли участь 
та виступили з привітанням:

• - директор Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної 
освіти та виховання Макосій  Дмитро Іванович;

• - завідуюча відділом екології та охорони природи Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Радченко Тамара Дмитрівна;

• - радник голови Одеської обласної державної адміністрації, директор 
фонду «Світлий дім», директор фонду «Освіта» Драгаєв Станіслав 
Ігорович;

• - виконавчий директор міського благодійного фонду «Молода громада» 
Інна Старчикова.

Протягом 4 днів учасники заходу під керівництвом вчених Одеського 
національного університету ім. І.І. Мечникова провели польові дослідження у 
регіональному ландшафтному парку «Тилігульський»:

- ботанічний практикум:
 «Визначення надземної продуктивності рослинного покриву ботанічного 
заказника місцевого значення «Калинівський» (науковий керівник: Попова 
Олена Миколаївна, к.б.н., доцент  Одеського Національного університету ім.І.І. 
Мечникова); 

 - орнітологічні практикуми: 
  -  «Особливості видового складу орнітофауни Тилігульського лиману  
(науковий керівник: Гержик Ігор Павлович, начальник науково-дослідницького 
відділу       Регіонального ландшафтного парку «Тилігульський»);
 -  «Визначення параметрів гнізд горобцеподібних» ландшафтного заказнику 
місцевого значення «Каїрський» (науковий керівник: Корзюков Анатолій 
Іванович, к.б.н., доцент  Одеського Національного університету ім. І.І. 
Мечникова)

Повертаючись з Регіонального ландшафтного парку «Тилігульський» 
учасники збору завітали до Петрівської загальноосвітньої школи 



Комінтернівського району, де їх чекав смачний обід і цікава екскурсів в  
шкільному краєзнавчо-етнографічному музеї.

Крім практикумів у Регіональному ландшафтному парку «Тилігульський»
були проведені інші цікаві практикуми: 

- ботанічні практикуми: 
- «Різноманіття природних та інтродукованих деревних і чагарникових рослин 
м. Одеси» на природоохоронній території місцевого значення «Парк садово-
паркового мистецтва «Перемога» (науковий керівник: Немерцалов Володимир 
Володимирович, к.б.н., доцент Одеського Національного університету ім.. 
І.І.Мечникова);
- «Біліндикація якості атмосферного повітря в містах за допомогою 
ліхеноіндиувції» на природоохоронній території місцевого значення «Парк 
садово-паркового мистецтва «Перемога» (керівник: Чвікова Людмила 
Василівна, завідуюча еколого-біологічним відділом Одеського обласного 
гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання)

- біологічний практикум: 
«Флора лісових масивів півдня України: особливості зростання у степовій зоні: 
Петрівський загально-зоологічний заказник місцевого значення (науковий 
керівник: Попова Олена Миколаївна  к.б.н., доцент  Одеського Національного 
університету ім.І.І.Мечникова);

- гідробіологічний практикум:
 «Дослідження угруповань на підводних спорудах в районі гідробіологічної 
станції Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова» з екскурсією 
по узбережжю Чорного моря
( наукові керівники: Ковтун Олег Олексійович, к.б.н., доцент, директор 
гідробіологічної станції  Одеського Національного університету ім. 
І.І.Мечникова; Чернявський Олександр Васильович, старший викладач 
Одеського Національного університету ім.. І.І.Мечникова).

Юні екологи відвідали зоологічний музей Одеського Національного 
університету ім.. І.І.Мечникова та детально познайомились з тваринним світом 
Одеської області під час цікавої екскурсії, яку провів  завідувач музеєм, к.б.н.  
Володимир Олексійович Лобков. 

Не менш захоплюючою була екскурсія в музей «Цікава наука», де діти 
мали змогу  на власні очі переконатися у дії законів різних природничих наук.

Цікавою була зустріч з учасником Четвертого Міжнародного екологічного
конгресу, що відбувся 13-17 березня ц.р. у Перу,  викладачем Одеської 
державної академії будівництва і архітектури, заступником директора Центру 
регіональних досліджень  Дьяковим Олегом Анатолійовичем.

Незабутнє враження залишила пішохідна екскурсія по вечірній Одесі та 
відвідування Одеського дельфінарію і океанарію. 



В рамках с Х Всеукраїнського експедиційно-польового збору команд 
юних екологів  відбулися конкурси, під час яких юні екологи продемонстрували 
свої знання: 
-  творчі звіти у вигляді мультимедійних і постерних презентацій: «Дослідження
юннатів на заповідних територіях»
 - конкурс світлин в номінаціях: «Рослинний світ», «Тваринний світ», - 
«Екосистеми природоохоронних територій»;  
- конкурс польових досліджень під час практикумів;
- екологічна естафета «Скринька Чорного моря». 

Творчі звіти команд у вигляді мультимедійних і постерних презентацій:
«Дослідження юннатів на заповідних територіях» оцінювало журі в складі:

Макосій Д.І. -  директор  Одеського  обласного  гуманітарного  центру
позашкільної освіти та виховання, голова журі 

Галюткіна В.В. - заступник директора Одеського обласного гуманітарного
центру позашкільної освіти та виховання, співголова журі 

Радченко Т.Д. -  завідувачка  відділом  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  співголова
журі 
секція Біологія

Чвікова Л.В.  завідуюча  відділом Одеського  обласного
гуманітарного  центру  позашкільної  освіти  та  виховання,
секретар журі

Ряшенцева О.Б.  методист Одеського обласного гуманітарного центру
позашкільної освіти та виховання, член журі

Геращенко І.І методист  Одеського  обласного  гуманітарного  центру
позашкільної освіти та виховання, член журі

Задерей О.В. - керівник гуртків Центру
секція Екологія

Гусак І.Є.  методист Одеського обласного гуманітарного центру
позашкільної освіти та виховання, член журі

Трутнєва І.С.  методист Одеського обласного гуманітарного центру
позашкільної освіти та виховання, член журі

Лешишак В.В.  завідуюча  відділом Одеського  обласного
гуманітарного  центру  позашкільної  освіти  та  виховання,
секретар журі

 
За висновками журі визнані переможцями за творчі звіти команд у вигляді 
мультимедійних і постерних презентацій: «Дослідження юннатів на заповідних 
територіях» та нагороджені дипломами відповідного ступеню за:

І місце
- команда творчого об’єднання юннатів і зоологів Краматорського центру 
позашкільної роботи Донецької області (керівник Ксенжук Олена Іванівна)
з роботою: «Охорона природи та екологічне обґрунтування території РЛП 
«Краматорський»;



- команда Охтирський міський центр позашкільної освіти-Мала академія наук 
учнівської молоді Сумської області з роботою: «Дослідження іхтіофауни р. 
Ворскла на території Гетьманського НПП»;
ІІ місце
- команда Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді з роботою: «Біорізноманіття РЛП «Диканський»Обласна екологічна 
практика на  Бутовій горі»;
- команда Винницької обласної станції юних натуралістів з роботою: 
«Експедиційна Винничина»;
- команда КЗ освіти «Дніпропетровський обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді» з роботою: «Удосконалення процесу 
заповідання особливо цінних теріторій Дніпропетрівської області на прикладі 
природного заповідника «Дніпрвський»;
- команда КЗ «Чернігівська обласна станція юних натуралістів з роботою: 
«Біорізноманіття природоохоронних територій Чернігівської області»;
ІІІ місце
-  команда Волинського обласного еколого-натуралістичного центру з роботою: 
«Асиметрія листа берези, як один з показників в екологічному стані довкілля»;
- команда Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді  з роботами: «Органоліптичні показники річки Тиса» та
«Саламандра плямиста – ендемік Закарпатської області»%
- команда КЗ Львівської обласної ради «Львівський обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» з роботою: «Біорізноманіття НПП
«Сколівські Бескиди»;
- команда Ірпінського  міського еколого-технічного центру творчості школярів 
та молоді КЗ Київської обласної ради  «Центру творчості дітей та юнацтва 
Київщини» з роботою: «Вивчення природного ландшафту заказника Жуків 
хутір»;
- команда Вольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Черняхівського 
району Житомирської області з роботою: «Проблеми охорони зяброногих 
ракоподібних»;
- команда «Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді з роботою:  «Сучасні дослідження ботанічного заказника 
«Блакитний льон»;       
-  команда Одеського юридичного ліцею  з  роботою:  «Європейські  норми
утримання домашніх тварин».
         Конкурс світлин «Біорізноманіття природоохоронних територій»,  
учасників Всеукраїнського збору оцінювало журі в складі:

Макосій Д.І. -  директор  Одеського  обласного  гуманітарного  центру
позашкільної освіти та виховання, голова журі 

Галюткіна В.В.
-  заступник
директора
Одеського
обласного
гуманітарного
центру



позашкільної
освіти  та
виховання,
співголова журі 
Радченко Т.Д. -  завідувачка  відділом  Національного  еколого-

натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  співголова
журі 

Трутнєва І.С. методист  Одеського  обласного  гуманітарного  центру
позашкільної освіти та виховання, секретар журі

Мазуренко О.М. керівник  гуртків  Одеського  обласного  гуманітарного
центру позашкільної освіти та виховання, член журі

Лешишак В.В. завідуюча відділом Одеського обласного гуманітарного
центру позашкільної освіти та виховання, співголова журі

За висновками журі визнані переможцями конкурсу світлин «Біорізноманіття 
природоохоронних територій»,  та нагороджені дипломами відповідного 
ступеню за:
І місце 
-  творчий  колектив  КЗ  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді (керівники:  Стеблина  Ольга
Олександрівна, Федоров Вадим Миколайович) 
- творчий колектив Краматорського центру позашкільної роботи Донецької 
області (керівник Ксенжук Олена Іванівна)
ІІ місце:
- творчий колектив Охтирського міського центру позашкільної освіти-Мала 
академія наук учнівської молоді Сумської області (керівник: Хорошун Віра 
Валентинівна)
- творчий колектив Винницької обласної станції юних натуралістів (керівник: 
Побережнюк Інна Григорівна)
ІІ місце:
- творчий колектив КЗ освіти «Дніпропетровський обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді» (керівник: Непошивайленко 
Наталія Олександрівна)
- творчий колектив Вольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Черняхівського району Житомирської області (керівник: Пєгов Сергій Ігорович)
- творчий колектив Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді (керівник: Самойлова Алла В’ячеславівна)

          Усі решта команди за участь  у конкурсі світлин отримали грамоти. 
Учениця Одеського юридичного ліцею Луцик Вікторія отримала грамоту за 
кращу роботу у номінації «Тваринний світ» конкурсу світлин «Біорізноманіття 
природоохоронних територій»,  (керівник Федорова Тетяна Анатоліївна).
        Оцінювання робочих зошитів, що юні екологи заповнювали під час 
польових досліджень у різноманітних практикумах, проводило журі  у складі: 

Чвікова Л.В. завідуюча відділом Одеського обласного гуманітарного
центру позашкільної освіти та виховання, співголова журі

Ряшенцева О.Б. методист  Одеського  обласного  гуманітарного  центру



позашкільної освіти та виховання, секретар журі
Задерій О.В. Керівник  гуртків Одеського  обласного  гуманітарного

центру позашкільної освіти та виховання, член журі
Трутнєва І.С. методист  Одеського  обласного  гуманітарного  центру

позашкільної освіти та виховання, секретар журі
Лешишак В.В. завідуюча відділом Одеського обласного гуманітарного

центру позашкільної освіти та виховання, співголова журі

За їх висновками кращими командами під час польових досліджень по рейтингу
були:
І місце:
- Волинського обласного еколого-натуралістичного центру
- Дніпропетровськог обласного еколого-натуралістичного центур дітей та 
учнівської молоді
- Кіровоградського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді
- Чернігівської обласної станції юних натуралістів
ІІ місце: 
- Охтирського міського центру позашкільної освіти – Мала академія наук 
учнівської молоді Сумської області
- Вінницької обласної станції юних натуралістів
- Вільської загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів Житомирської області
ІІІ місце:
- Львівського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді
- Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді
- Творчого об’єднання юннатів і зоологів Краматорського центру позашкільної 
роботи Донецької області
ІV місце:
- Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
- Одеського юридичного ліцею Одеської області.
V місце:
- Ірпінського міського еколого-технічного центру творчості школярів та молоді 
Київської області.
          Цікавим підсумком набутих практичних і теоретичних знань під час збору
стала екологічна естафета «Скринька Чорного моря», яка була проведена 
педагогами натуралістичного підрозділу Одеського обласного гуманітарного 
центру позашкільної освіти та виховання, співголова журі. Гра проходила у 
вигляді квеста в кабінетах і лабораторіях підрозділу Отримані завдання 
виконували команди з кількох областей по групах: екологічні журналісти,  
геологічна вікторина, конкурс знавців Чорного моря.
Їх сумісну роботу оцінювало журі в складі:
Дьяченко В.В. завідуюча  відділом Одеського  обласного  гуманітарного

центру позашкільної освіти та виховання, співголова журі
Екологічні журналісти

Залужна Т.В. керівник  гуртків  Одеського  обласного  гуманітарного
центру позашкільної освіти та виховання, секретар журі



Луговських Л.П. керівник  гуртків  Одеського  обласного  гуманітарного
центру позашкільної освіти та виховання

Мазуренко О.М. керівник  гуртків  Одеського  обласного  гуманітарного
центру позашкільної освіти та виховання
конкурс знавців Чорного моря

Дуденко С.Г. методист  Одеського  обласного  гуманітарного  центру
позашкільної освіти та виховання, секретар журі

Олійник Н.Ю. методист  Одеського  обласного  гуманітарного  центру
позашкільної освіти та виховання, секретар журі
геологічна вікторина

Трутнєва І.С. методист  Одеського  обласного  гуманітарного  центру
позашкільної освіти та виховання, секретар журі

Геращенко І.І. методист  Одеського  обласного  гуманітарного  центру
позашкільної освіти та виховання, секретар журі

Усі команди - учасниці естафети отримали в подарунок  комплект «Скринька 
Чорного моря», команди-переможці були нагороджені грамотами:
І місце 
Закарпатська область
Волинська область

ІІ місце 
Кіровоградська область
Чернігівська область
Київська область

ІІІ місце
Донецька область
Вінницька область
Дніпропетровська область

       За результатами усіх  конкурсних випробувань під час  Х Всеукраїнського
експедиційно-польового збору команд юних екологів  переможцями визнані:

І місце
 – команда  об’єднання юннатів і зоологів Краматорського центру позашкільної 
роботи Донецької області (керівник Ксенжук Олена Іванівна)
- команда Охтирського міського центру позашкільної освіти-Мала академія наук
учнівської молоді Сумської області (керівник: Хорошун Віра Валентинівна)
ІІ місце
- команда Винницької обласної станції юних натуралістів(керівник: 
Побережнюк Інна Григорівна);
- команда КЗ освіти «Дніпропетровський обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді» (керівник: Непошивайленко Наталія 
Олександрівна)



-  команда  КЗ  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді (керівники:  Стеблина  Ольга  Олександрівна,
Федоров Вадим Миколайович)
ІІІІ місце  
- команда Волинського обласного еколого-натуралістичного центру (керівник: 
Герасимчук Оксана Вячеславівна)
- команда Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді ( керівника: Мокляк Аніна Олексіївна)
-  команда  КЗ  «Чернігівська  обласна  станція  юних  натуралістів» (керівник:
Кузьменко Вікторія Дмитрівна)
- команда Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді (керівник: Самойлова Алла В’ячеславівна)
- команда Вольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Черняхівського - 
району Житомирської області (керівник: Пєгов Сергій Ігорович)
ІV місце
- команда Львівського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді (керівник: Дендюк Натолія Іванівна)
- команда Ірпінського міського еколого-технічного центру творчості школярів та
молоді Київської області (керівник: Опенько Світлана Мимколаївна)
- команда Одеського юридичного ліцею Одеської області (керівник: Федорова 
Тетяна Анаттоліївна)

          Адміністрація Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної
освіти та виховання відзначила переможців дипломами відповідного ступеню та
кожного юнната нагородили пам`ятними призами:
1-і місця: Червона книга України: Птахи, Рослини, Комахи, Підводний світ.
2-і місця – флешки. 
       
         Як позитивний момент в організації  і  проведенні збору також  слід
відзначити,  що   адміністрація  Одеського  обласного  гуманітарного  центру
позашкільної  освіти  та  виховання  знайшла  спонсорів,  завдяки  коштам  яких
проведення Х  Всеукраїнського  експедиційно-польового  збору  команд  юних
екологів відбулося на високому організаційному і методичному рівні:
 Благодійний  фонд  «Молода  громада»  зробив  оплату  автобусів  для
перевезення дітей в музей «Цікава наука» та в регіональний ландшафтний парк
«Тилігульський» та  спонсорував видання зошиту для гуртків  юних ботаніків
«Цікава ботаніка». Автор В.А. Бєлова 
 Благодійний фонд «Віктора Баранського» спонсорував видання «Робочого
зошиту  учасника  Х  Всеукраїнського  експедиційно-польового  збору  команд
юних екологів». 

       Представники обох фондів: виконавчий директор міського благодійного 
фонду «Молода громада» Інна Старчикова та виконуюча обов`язки директора 
благодійний фонд «Віктора Баранського»  Самойленко Наталія Іванівна були 
присутні та виступили з промовою на урочистому закритті збору.

        За підсумками проведення Х Всеукраїнського експедиційно-польового 
збору команд юних екологів 7-10 червня 2016 року в Одеській області, високий 



рівень його підготовки та проведення прошу відзначити Грамотами і Подяками 
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 
Міністерства оствіти і науки України нижче запропонованим особам.

Подяки НЕНЦ
 Колективу музею Одеського Національного університету ім.І.І.Мечникова
(директор Лобков В. О.),
 Кириловій Маргариті Володимирівні, директору музею «Цікава наука»,
 Заморову Веніаміну Веніаміновичу, декану біологічного факультету 
Одеського Національного університету ім.І.І.Мечникова,
 Абремській Інні Борисівні, начальнику відділу освіти Комінтернівського 
району Одеської області,
 Цині Тетяні Іванівні, методисту районного методичного кабінету відділу 
освіти Комінтернівського району Одеської області,
 Колективу Регіонального ландшафтного парку Тилігульський (директор    
Петрусенко В.О.).

Грамоти НЕНЦ
• Макосій Дмитро Іванович, директор Одеського обласного гуманітарного 

центру позашкільної освіти та виховання,
• Галюткіна Валентина Василівна, заступник директора по навчально-

виховній роботі Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної 
освіти та виховання,

• Чвікова Людмила Василівна, завідуюча еколого-біологічним відділом 
Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та 
виховання,

• Лешишак Віталія Володимирівна, завідуюча відділом екологічного 
землеробства Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної 
освіти та виховання, 

• Трутнєва Ірина Сергіївна, методист Одеського обласного гуманітарного 
центру позашкільної освіти та виховання, 

• Гусак Ірина Євгенівна, методист Одеського обласного гуманітарного 
центру позашкільної освіти та виховання,

• Дьяченко Валентина Вікторівна завідуюча методично-інформаційним 
відділом Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти 
та виховання,

• Ряшенцева Олександра Борисівна, методист  Одеського обласного 
гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання, 

• Луговських Людмила Павлівна, керівник гуртків Одеського обласного 
гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання, 

• Залужна Тетяна Валерівна, керівник гуртків Одеського обласного 
гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання, 

• Яковлева Тетяна Генадіївна, Одеського обласного гуманітарного центру 
позашкільної освіти та виховання, 

• Мазуренко Ольга Миколаївна, керівник гуртків Одеського обласного 
гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання ,



• Беспалько Олена Анатоліївна, директор Центру дитячої та юнацької 
творчості Комінтернівського району Одеської області,

• Циня Віра Іванівна, директор Петрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Комінтернівського району Одеської області,

• Колектив Петрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Комінтернівського району Одеської області (директор Циня В.І),

• Гержик Ігор Павлович начальник науково-дослідницького відділу       
Регіонального ландшафтного парку Тилігульський,

• Попова Олена Миколаївна  к.б.н., доцент  Одеського Національного 
університету ім.І.І.Мечникова,

• Корзюков Анатолій Іванович, к.б.н., доцент  Одеського Національного 
університету ім.. І.І.Мечникова,

• Немерцалов Володимир Володимирович, к.б.н., доцент Одеського 
Національного університету ім.. І.І.Мечникова,

• Чернявський Олександр Васильович, старший викладач Одеського 
Національного університету ім.. І.І.Мечникова,

• Ковтун Олег Олексійович, к.б.н., доцент, директор гідробіологічної 
станції  Одеського Національного університету ім. І.І.Мечникова,

• Лобков Володимир Олексійович, к.б.н, директор музєю  Одеського 
Національного університету ім.. І.І.Мечникова,.

• Дьяков Олег Анатолійович, к.г.н., викладач Одеської державної академії 
будівництва і архітектури, заступник директора Центру регіональних 
досліджень,

Наприкінці збору нами було проведено нараду для керівників команд з 
аналізом представлених постерних та комп`ютерних презентацій, аналіз світлин
і відповідність їх тематики збору, а також проаналізовано активність  і 
результативність роботи команд під час польових практикумів.

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