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Про підсумки проведення
V Всеукраїнського експедиційно-польового 
збору команд юних зоологів

На  виконання  наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України  27.12.2016
№ 1626 „Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-
масових заходів з  дітьми та  учнівською молоддю на 2017 рік (за основними
напрямами  позашкільної  освіти)  та  Плану  семінарів-практикумів  для
педагогічних  працівників  позашкільних  навчальних  закладів  на  2017  рік”,
відповідно  до  листа  Міністерства  освіти  і  науки  України  24.04.2017 №3-304
„Про  проведення  V Всеукраїнського  експедиційно-польового  збору  команд
юних зоологів” та з метою активізації природоохоронної діяльності, залучення
учнівської молоді до зоологічних досліджень, поліпшення ефективності роботи
в  гуртках  зоологічного напряму з  07  до  09  червня  2017  року у  м.  Ужгород
Національним  еколого-натуралістичним центром учнівської  молоді  спільно  з
департаментом освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації та
Закарпатським обласним еколого-натуралістичним центром учнівської  молоді
на  базі  ДВНЗ  «Ужгородський  національний  університет»  та  ВАТ
„Закарпатський рибокомбінат” було проведено V Всеукраїнський експедиційно-
польовий збір команд юних зоологів.

В заході взяли участь учнівські делегації із 19 регіонів України з числа
учасників  науково-дослідних  експедицій,  зоологічних  практик,  екскурсій  з
практичним  досвідом  роботи  із  зоології  Вінницької,  Волинської,
Дніпропетровської,  Донецької,  Житомирської,  Закарпатської,  Івано-
Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Рівненської,
Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Черкаської, Чернівецької та
Чернігівської областей.

Юні зоологи провели наукові дослідження тваринного світу Закарпаття,
ознайомилися  із  технологією  вирощування  форелі  райдужної,  здійснили
польові  практикуми  із  орнітології  та  ентомології,  ознайомчі  екскурсії  в
зоологічний  музей  Ужгородського  національного  університету  та  у  відділ
природи Закарпатського обласного краєзнавчого музею.

Учасники польового збору також презентували свої дослідницькі роботи
із  зоології,  над  якими  вони  працювали  протягом  року,  та  представили  на
виставку фотографії „Тваринний світ України”.

Відповідно  до  висновків  журі  за  підсумками  роботи  експедиційно-
польового збору команд юних зоологів

Н А К А З У Ю:
1.  Визнати  переможцями  в  конкурсі-презентації  команд-учасників

V Всеукраїнського  експедиційно-польового  збору  команд  юних  зоологів  та
нагородити  грамотами  Національного  еколого-натуралістичного  центру



учнівської молоді за високий рівень проведення досліджень із вивчення фауни
рідного краю

за  І  місце  –  команду  юних  зоологів  Черкаської  області  (керівник
Хулап Л.І.) (90 балів);

за ІІ місце – команду юних зоологів Кіровоградської області (керівники
Стеблина О.О. та Федоров В.М.) (86 балів);

за  ІІ  місце  –  команду  юних  зоологів  Сумської  області  (керівник
Гончаренко А.В.) (85 балів);

за ІІІ місце – команду юних зоологів Дніпропетровської області (керівник
Заярна О.О.) (79 балів);

за  ІІІ  місце  –  команду  юних  зоологів  Львівської  області  (керівник
Кийко А.О.) (78 балів);

за  ІІІ  місце  –  команду  юних  зоологів  Харківської  області  (керівник
Суворова Г.Д.) (76 балів).

2. Визнати переможцями конкурсу фоторобіт «Тваринний світ України» V
Всеукраїнського  експедиційно-польового  збору  команд  юних  зоологів  і
нагородити  грамотами  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді:

за  І  місце  –  команду  юних  зоологів  Київської  області  (керівник
Покотило К.К.) (92 бали);

за ІІ місце – команду юних зоологів Кіровоградської області (керівники
Стеблина О.О. та Федоров В.М.) (88 балів);

за  ІІ  місце  –  команду  юних  зоологів  Полтавської  області  (керівник
Робота М.Р.) (88 балів);

за  ІІІ  місце  –  команду  юних  зоологів  Вінницької  області  (керівник
Чехівська І.С.) (77 балів);

за ІІІ місце – команду юних зоологів Дніпропетровської області (керівник
Заярна О.О.) (76 балів);

за  ІІІ  місце  –  команду  юних  зоологів  Закарпатської  області  (керівник
Романій М.М.) (74 бали);

за  ІІІ  місце  –  команду  юних  зоологів  Львівської  області  (керівник
Кийко А.О.) (74 бали).

3. Визнати переможцями в номінаціях V Всеукраїнського експедиційно-
польового збору команд юних зоологів та нагородити грамотами Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді: 
3.1. Номінація «Юний дослідник»:

за  І  місце  –  команду  юних  зоологів  Донецької  області  (керівник
Мамука Н.В.) (92 бали);

за  ІІ  місце  –  команду  юних  зоологів  Закарпатської  області  (керівник
Романій М.М.) (89 балів);

за ІІ місце – команду юних зоологів Кіровоградської області (керівники
Стеблина О.О. та Федоров В.М.) (85 балів);

за  ІІІ  місце  –  команду  юних  зоологів  Житомирської  області  (керівник
Умнова Н.В.) (78 балів);

за  ІІІ  місце  –  команду  юних  зоологів  Рівненської  області  (керівник
Бондар Л.М.) (78 балів);

за  ІІІ  місце  –  команду  юних  зоологів  Черкаської  області  (керівник
Хулап Л.І.) (78 балів);



за  ІІІ  місце  –  команду  юних  зоологів  Чернівецької  області  (керівник
Хлус Л.М.) (74 бали).

3.2. Номінація «Кращий орнітолог»:
за  І  місце  –  команду  юних  зоологів  Львівської  області  (керівник

Кийко А.О.) (93 бали);
за  ІІ  місце  –  команду  юних  зоологів  Херсонської  області  (керівник

Жакоміна О.В.) (80 балів);
за  ІІ  місце  –  команду  юних  зоологів  Чернігівської  області  (керівник

Зенченко А.А.) (80 балів);
за  ІІІ  місце  –  команду  юних  зоологів  Волинської  області  (керівник

Шолом А.Ф.) (75 балів);
за  ІІІ  місце  –  команду юних зоологів  Тернопільської  області  (керівник

Станіславчук А.Л.) (73 бали).
3.3. Номінація «Кращий ентомолог»:
за  І  місце  –  команду  юних  зоологів  Рівненської  області  (керівник

Бондар Л.М.) (90 балів);
за  ІІ  місце  –  команду  юних  зоологів  Донецької  області  (керівник

Мамука Н.В.) (86 балів);
за ІІ місце – команду юних зоологів Івано-Франківської області (керівник

Довгошия В.Я.) (85 балів);
за  ІІ  місце  –  команду  юних  зоологів  Чернівецької  області  (керівник

Хлус Л.М.) (85 балів);
за  ІІ  місце  –  команду  юних  зоологів  Чернігівської  області  (керівник

Зенченко А.А.) (84 бали);
за  ІІІ  місце  –  команду  юних  зоологів  Вінницької  області  (керівник

Чехівська І.С.) (78 балів);
за  ІІІ  місце  –  команду  юних  зоологів  Київської  області  (керівник

Покотило К.К.) (75 балів);
за  ІІІ  місце  –  команду  юних  зоологів  Полтавської  області  (керівник

Робота М.Р.) (75 балів);
за  ІІІ  місце  –  команду  юних  зоологів  Сумської  області  (керівник

Гончаренко А.В.) (75 балів).
4.  Надати  подяку  Національного  еколого-натуралістичного  центру

учнівської  молоді  за  підготовку  та  високий  рівень  проведення
V Всеукраїнського польового збору команд юних зоологів:
-  Геревичу  Олександру  Васильовичу,  директору  Закарпатського  обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
-  Величканич Ользі  Михайлівні,  завідувачу відділу біології  та  дослідницько-
експериментальної роботи Закарпатського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді;
-  Токарєвій  Олександрі  Іванівні,  методисту  відділу  біології  та  дослідницько-
експериментальної роботи Закарпатського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді;
-  Гасинець  Ярославі  Степанівні,  декану  біологічного  факультету  ДВНЗ
«Ужгородський національний університет»;
-  Дудинському  Тіберію  Тіберійовичу,  кандидату  біологічних  наук,  доценту
кафедри зоології біологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний
університет»;



-  Фаринцю  Степану  Іллічу,  кандидату  біологічних  наук,  доценту  кафедри
зоології  біологічного  факультету  ДВНЗ  «Ужгородський  національний
університет»;
- Бондару Павлу Петровичу, аспіранту кафедри зоології біологічного факультету
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
-  Потішу  Людвігу  Адальбертовичу,  кандидату  біологічних  наук,  доценту,
завідувачу кафедри лісівництва географічного факультету ДВНЗ «Ужгородський
національний університет»;
-  Луговому  Олегу  Олексійовичу,  старшому  лаборанту  зоологічного  музею
біологічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
-  Мурзі  Валерію Івановичу, начальнику Закарпатського обласного управління
лісового та мисливського господарства;
-  Цапуличу Остапу Тарасовичу, заступнику начальника відділу департаменту
екології та природних ресурсів Закарпатської облдержадміністрації.

Адміністрація  та  педагогічний  колектив  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді висловлює щиру подяку керівникам
департаментів  освіти і  науки  при обласних,  районних та  міських державних
адміністраціях,  керівникам  та  педагогічним  працівникам  позашкільних  та
загальноосвітніх  навчальних  закладів  за  підготовку  учнівської  молоді,
організацію та проведення заходу. 

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


