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

НАКАЗ
м. Київ

«8» червня 2017 р. № 58

Про підсумки проведення
Всеукраїнського експедиційно-
польового збору команд
юних екологів «Манявські краєвиди»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.12.2016
р.  №1626  «Про  затвердження  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік (за
основними  напрямами  позашкільної  освіти),   листа  НЕНЦ від  27.01.2017  р.
№26  «Про  проведення  Всеукраїнської  експедиції  юних  екологів  «Манявські
краєвиди»,  наказу департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-
Франківської  облдержадміністрації  від  22.02.2017  р.  №103  «Про  участь  та
сприяння у проведенні Всеукраїнської екологічної експедиції», розпорядження
Богородчанської  райдержадміністрації  від  13.05.2017  р.  №155  та  наказу
управління освіти, молоді та спорту Богородчанської райдержадміністрації від
17.05.2017p. №158 «Про проведення Всеукраїнського експедиційно-польового
збору  команд  юних  екологів  «Манявські  краєвиди», з  метою  виховання
учнівської молоді любові до рідного краю, формування екологічної культури,
залучення  до природоохоронної  роботи та  популяризації  руху за  збереження
навколишнього  середовища  в  рамках Всеукраїнського  еколого-природничого
комплексу  «Екологос»  06-08  червня  Богородчанським  районним  центром
еколого-натуралістичним центром учнівської молоді Івано-Франківської області
спільно  з  Національним  еколого-натуралістичним  центром  проведено
Всеукраїнський експедиційно-польовий збір команд юних екологів «Манявські
краєвиди». 

У заході взяли участь 39 учасників із 12 областей України –Волинської ,
Донецької,  Житомирської,  Запорізької,  Івано-Франківської,  Київської,
Кіровоградської,  Одеської,  Рівненської,  Сумської, Черкаської та Чернігівської.
Під  час  проходження  польового  збору  учасники  презентували  роботу
експедиційних груп, ділилися досвідом їх організації та проведення в своєму
регіоні,  ознайомилися  із  природно-заповідними,  культурно-духовними
об’єктами Богородчанщини, взяли участь у навчально-пізнавальних екскурсіях
ДО «Резиденція «Синьогора», що у с. Гута, в ДП «Лісекоцентр», на базі якого
провели  екологічну  гру  «Скарби  Карпат».  Учасники  експедиційних  груп
побували  у  Манявському  Скиті  та  на  Блаженному  камені,  мали  можливість
побачити пам’ятки природи місцевого значення, побували в заочній подорожі
Старунськими  дивовижами.   В  рамках  заходу  організовано  похід  на
Манявський водопад, в процесі якого учні складали опис рідкісних (зникаючих,
занесених до Червоної книги) рослин Карпат на маршруті, визначали  наявні
рекреаційні  можливості  (ресурси)  вздовж нитки маршруту, складали паспорт



джерела,  дали  характеристику  зміни  стану  навколишніх  екосистем  через
господарську діяльність людини та запропонували можливі шляхи відновлення
цих екосистем до природнього стану.
           За  підсумками роботи експедиційно-польового збору команд юних
екологів «Манявські краєвиди» 

НАКАЗУЮ:

І. Нагородити грамотами Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України
 за змістовність презентації:
- експедиційну групу Рівненської області (керівник Дужук Сніжана Андріївна);
-  експедиційну  групу  Запорізької  області  (керівник  Жабицька  Анжела
Геннадіївна);
- експедиційну групу Житомирської області (керівник Пєгов Сергій Ігорович);
за креативність презентації:
-  експедиційну  групу  Волинської  області  (керівник  Герасимчук  Оксана
Вячеславівна);
-  експедиційну  групу  Кіровоградської  області  (керівник  Химчак  Галина
Тимофіївна);
- експедиційну групу Київської області (керівник Підлісна Надія Анатоліївна);
за  оригінальність  презентації:
- експедиційну групу Одеської області (керівник Ульянова Вікторія Вікторівна);
-  експедиційну  групу  Чернігівської  області  (керівник  Трегубова  Людмила
Анатоліївна).

ІІ.  Визнати переможцями еколого-патріотичної  гри «Скарби Карпат» та
нагородити  грамотами  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України:

за І місце
- команду Волинської області, вихованців Ківерцівського районного  еколого-
натуралістичного  центру  (керівник  Герасимчук  Оксана  В'ячеславівна)  (96
балів);
-  команду  Запорізької  області,  вихованців  Токмацького  центру  дитячої  та
юнацько твочості  (керівники Жабицька Анжела Геннадіївна,  Волчанова С.В.)
(96 балів);

за ІІ місце
-  команду  Кіровоградської  області,  вихованців  комунального  закладу
«Кіровоградський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості»
(керівник Химчак Галина Тимофіївна) (85 балів);
- команду Сумської області, вихованців Хмелівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ  ступенів  Краснопільської  районної  ради  (керівник  Чичикало  Валентина
Миколаївна) (85 балів);

за ІІІ місце
-  команду  Київської  області,  вихованців  Бородянського  районного  центру
юнацької творчості (керівник Підлісна Надія Анатоліївна) (75 балів);



- команду Житомирської області, вихованців Вільської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Черняхівської районної ради (керівник Пєгов Сергій Ігорович) (75
балів).
ІІІ.  За  успішне  виконання  дослідницько-пошукових  завдань  в  рамках
проведення Всеукраїнського експедиційно-польового збору команд юнних
екологів «Манявські краєвиди» нагородити грамотами НЕНЦ
-  Барвинок  Марію,  члена  експедиційної  групи  Чернігівської  області  (кер.
Трегубова Л.А.);
-  Мурашко  Дарію,  члена  експедиційної  групи  Чернігівської  області  (кер.
Трегубова Л.А.);
- Михальченко  Євгенію,  члена  експедиційної  групи  Київської  області  (кер.
Підлісна Н. А.);
- Коваль Валерію, члена експедиційної групи Київської області (кер. Підлісна
Н. А.);
-  Майстренка  Владислава,  члена  експедиційної  групи  Рівненської  області,
вихованця КЗ «Станція юних натуралістів» (кер. Дужук С. А.);
- Тимощук Анну, члена експедиційної групи Рівненської області, вихованку КЗ
«Станція юних натуралістів» (кер. Дужук С. А.);
-  Миронову Анну, члена  експедиційної  групи Запорізької  області,  вихованку
Токмацького  ЦДЮТ (кер. Жабицька А.Г., Волчанова С.В.);
- Морозову Марину, члена експедиційної групи Запорізької області, вихованку
Токмацького  ЦДЮТ (кер. Жабицька А.Г., Волчанова С.В.);
-  Суміну  Наталію,  члена  експедиційної  групи  Одеської  області,  вихованку
комунального  позашкільного  закладу  «Одеський  еколого-натуралістичний
центр» (кер. Ульянова В.В.);
-  Ройченко Катерину, члена експедиційної групи Одеської області,  вихованку
комунального  позашкільного  закладу  «Одеський  еколого-натуралістичний
центр» (кер. Ульянова В.В.);
-  Петрову  Ірину,  члена  експедиційної  групи  Сумської  області,  вихованку
Хмелівської  Загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів Краснопільської  районної
ради (кер. Чичикало В.М.);
-   Якущенко Юлію,  члена  експедиційної  групи  Сумської  області,  вихованку
Хмелівської Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Краснопільського районної
ради (кер. Чичикало В.М.);
-  Матвієнко  Дар’ю,  члена  експедиційної  групи  Кіровоградської  області,
вихованку комунального закладу «Кіровогорадський обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» (кер. Химчак Г.Т.);
-  Брелаху  Юлію,  члена  експедиційної  групи  Черкаської  області,  вихованку
Черкаської районної станції юних натуралістів  (кер. Іващенко Н.П.);
 -  Благу  Анну,  члена  експедиційної  групи  Черкаської  області,  вихованку
Черкаської районної станції юних натуралістів  (кер. Іващенко Н.П.);
- Павлюка Володимира, члена експедиційної групи Івано-Франківської області,
вихованця  Івано-Франківського  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді  (кер. Сидорук В.І.);
- Хмелівську Вікторію, члена експедиційної групи Івано-Франківської області,
вихованку   Івано-Франківського  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді  (кер. Сидорук В.І.);



-  Квач  Ольгу,  члена  експедиційної  групи  Волинської  області,  вихованку
Ківерцівського районного  еколого-натуралістичного центру (кер.  Герасимчук
О.В.);
-  Царюк  Анну,  члена  експедиційної  групи  Волинської  області,  вихованку
Ківерцівського  районного  еколого-натуралістичного  центру  (кер.  Герасимчук
О.В.);
-  Лещенко  Анну,  члена  експедиційної  групи  Донецької  області,  вихованку
Донецького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді  (кер.
Гнибіда С.А.);
-  Остренко  Аліну, члена  експедиційної  групи  Донецької  області,  вихованку
Донецького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді  (кер.
Гнибіда С.А.);
- Терещук Діану, члена експедиційної групи Житомирської області, вихованку
Вільської  Загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів Черняхівського району (кер.
Пєгов С.І.);
- Рудницьку Владу, члена експедиційної групи Житомирської області, вихованку
Вільської  Загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів Черняхівського району (кер.
Пєгов С.І.).

ІV. За  сприяння,  організацію  та  супровід  проведення  Всеукраїнського
експедиційно-польового  збору  команд  юних  екологів  «Манявські
краєвиди» відзначити подяками  Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України:

1. Гудзик  Тамару  Василівну,  директора  Івано-Франківського  обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

2. Маліборську  Людмилу  Павлівну,  завідуючу  відділом  організаційно-
масової роботи Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді;  

3. Грабівчук  Мирославу  Василівну,  завідуючу  відділом  екології  Івано-
Франківського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді;  

4. Дрогомирецького  Івана  Михайловича,  начальника  управління  освіти,
молоді та спорту Богородчанської районної державної адміністрації;

5. Скрипник  Наталію  Іванівну,  директора   Богородчанського  районного
еколого-натуралістичним центру учнівської молоді;

6. Клоса  Ігоря  Романовича,  директора  ДП  «Солотвинське  лісове
господарство» Івано-Франківської області;

7. Вініцковського  Георгія Петровича, заслуженого лісівника України,  ДП
«Солотвинське лісове господарство» Івано-Франківської області;

8. Боднар Оксану Ярославівну, інженера лісових культур  ДП «Солотвинське
лісове господарство» Івано-Франківської області;

9. Білусяка  Богдана  Васильовича,  директора  Манявського  навчально-
виховного комплексу Івано-Франківської області;

10.Хімчак  Марію  Петрівну, директора  Старунського  навчально-виховного
комплексу Івано-Франківської області;

11.Гоголь Любов Богданівну, директора Богородчанського будинку дитячої
та юнатської творчості Івано-Франківської області;



12.Бітківську Марію Василівну, культорганізатора Богородчанського будинку
дитячої та юнатської творчості Івано-Франківської області;

13.Неголюка   Івана  Васильовича,  директора  Богородчанського  районного
центру науково-технічної творчості учнівської молоді Івано-Франківської
області;

14.Паранюк Марію  Василівну, завідуючу Богородчанської  філії  обласного
державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді;

15.Біланюка  Дмитра  Івановича,  вчителя  музичного  мистецтва
Горохолинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Івано-Франківської
області;

16.Семенютіна  Віктора  Олександровича,  директора  Горохолинської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Івано-Франківської області;

17.Данилюк  Ксенію  Василівну,  директора  Яблунської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Івано-Франківської області;

18.Битківську  Уляну  Мар’янівну,  директора  Богородчанської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Івано-Франківської області;

19.Балагутрака  Федора  Федоровича,  директора  Кричківської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Івано-Франківської області.

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


