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

НАКАЗ
м. Київ

«9» червня 2017 р. № 59

Про проведення ХІ Всеукраїнського 
експедиційно-польового збору 
команд юних екологів»,

       Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27.12.2016р. 
№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», листа
Міністерства освіти і науки України від 04.05.2017р.  № 3-331 «Про проведення 
Всеукраїнського експедиційно-польового збору команд юних екологів», наказу 
Міністерства освіти і науки України від 17.05.2013р. № 545 «Про затвердження 
Положення про Всеукраїнські експедиційно-польові збори команд юних 
екологів і натуралістів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
01.06.2013р. за № 838/23370, Національним еколого-натуралістичним центром 
учнівської молоді спільно з Тернопільським обласним центром еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді з 7 по 9 червня 2017 року в 
Тернопільській області на базі Національного природного парку «Кременецькі 
гори» був проведений ХІ Всеукраїнський експедиційно-польовий збір команд 
юних екологів. 
        Його учасниками  є 15 команд з різних областей України: Вінницької, 
Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, 
Кіровоградської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Сумської, 
Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, та Чернігівської.

У рамках збору під керівництвом працівників  НПП «Кременецькі гори»
учасниками заходу  проведені  комплексні  наукові  дослідження (з  виконанням
практичних  завдань)   біологічного  різноманіття  Національного  природного
парку  «Кременецькі  гори»,   польовий  практикум  за  темою:  «Моделювання
екологічної ситуації в навколишньому середовищі та прогнозування її змін» за
трьома модулями: «Абіотичні фактори та їх вплив на екосистему», «Біотичні
фактори та їх роль в екосистемі» та «Людина і природа»; навчальні екскурсії в
геоморфологічне утворення,  геологічну пам'ятку природи місцевого значення
«Скелі  Словацького»,  що  знаходиться  в  урочищі  «Кременець»,  геологічне
відслонення  Кременецьких  гір,   екологічною  стежкою  «Національний
природний парк «Кременецькі гори».

Команди-учасниці представили  дослідницькі роботи з  екології   за темою:
«Екологічна  ситуація  вашого  місця  проживання:  проблеми  та  шляхи  їх
вирішення», взяли участь у конкурсі  фоторобіт за темою: «Екологічна ситуація
вашого  місця  проживання:  проблеми  та  шляхи  їх  вирішення»   та
продемонстрували свої знання під час захисту польового практикуму.



За результатами конкурсних випробувань на підставі висновків журі

НАКАЗУЮ
1. Визнати переможцями ХІ Всеукраїнського експедиційно-польового збору
команд юних екологів та нагородити Дипломами від Національного 
еколого-натуралістичного центра учнівської молоді Міністерства освіти і 
науки України за:

І місце
- Учасників команди юних екологів Запорізької області Кільову Ольгу  та 
Демченко Катерину,  вихованок гуртка «Біологія людини» комунального 
закладу «Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді» Запорізької обласної ради.  

ІІ місце
- Учасників команди юних екологів Львівської області Баран Юлію та Крисову 
Аліну, вихованок гуртка «Юні друзі природи» комунального закладу Львівської 
обласної ради «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді»;
- Учасників команди юних екологів Вінницької області Голованову Єлизавету та
Коберника Богдана, вихованців гуртка «Екологія землі» Вінницької обласної 
станції юних натуралістів.

ІІІ місце
- Учасників команди юних екологів Кіровоградської області Бачковську Ірину та
Вознесенську Олену,  вихованок гуртка «Юні лісівники-дендрологи» 
Комунального закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»;
- Учасників команди юних екологів Сумської області Канівець Дарину та 
Шаркову Катерину, вихованок гуртка «Географ-науковець»  Охтирського 
міського центру позашкільної освіти – Мала академія наук учнівської молоді 
Сумської області;
- Учасників команди юних екологів Рівненської області Довгалюк Олександру 
та Сергеєву Ольгу, вихованок  гуртка «GLOBE – спостерігаючи вивчаємо» 
комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;
- Учасників команди юних екологів Тернопільської області Демчук Альбіну та 
Фиру Катерину, учениць 8 класу Васьковецької загальноосвітньої школи І-ІІ 
ступенів Шумського району  Тернопільської області. 

2. Визнати переможцями у номінаціях ХІ Всеукраїнського експедиційно-
польового збору команд юних екологів та нагородити Грамотами від 
Національного еколого-натуралістичного центра учнівської молоді 
Міністерства освіти і науки України:

Номінація  фотовиставка  за  темою: «Екологічна  ситуація  вашого  місця
проживання: проблеми та шляхи їх вирішення»:

І місце 



- Учасників команди юних екологів Львівської області Баран Юлію та Крисову 
Аліну, вихованок гуртка «Юні друзі природи» комунального закладу Львівської 
обласної ради «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді».

ІІ місце
- Учасників команди юних екологів Чернігівської області Пінчук Анну та 
Шевченко Анну, вихованок гуртка «Юні садівники» комунального закладу 
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів»; 
-  Учасників  команди  юних  екологів  Чернівецької  області  Шалер  Ірину  та
Баб’юка  Максима,  вихованців гуртка «Юні ботаніки»  комунального закладу
«Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді»;  
- Учасників команди юних екологів Вінницької області Голованову Єлизавету та
Коберника Богдана, вихованців гуртка «Екологія землі» Вінницької обласної 
станції юних натуралістів.  

ІІІ місце 
- Учасників команди юних екологів Хмельницької області Пундик Софію та 
Струсевич Валерію, вихованок гуртка «Юні екологи» Хмельницького обласного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;
- Учасників команди юних екологів Рівненської області Довгалюк Олександру 
та Сергеєву Ольгу, вихованок  гуртка «GLOBE – спостерігаючи вивчаємо» 
комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;
- Учасників команди юних екологів Сумської області Канівець Дарину та 
Шаркову Катерину, вихованок гуртка «Географ-науковець»  Охтирського 
міського центру позашкільної освіти – Мала академія наук учнівської молоді 
Сумської області.

Номінація  «Захист-презентація  дослідницьких  робіт  за  темою:
«Екологічна  ситуація  вашого  місця  проживання:  проблеми  та  шляхи  їх
вирішення»  (домашнє завдання):

І місце
- Учасників команди юних екологів Запорізької області Кільову Ольгу  та 
Демченко Катерину,  вихованок гуртка «Біологія людини» комунального 
закладу «Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді» Запорізької обласної ради ;

ІІ місце
- Учасників команди юних екологів Вінницької області Голованову Єлизавету та
Коберника Богдана, вихованців гуртка «Екологія землі» Вінницької обласної 
станції юних натуралістів;  
- Учасників команди юних екологів Тернопільської області Демчук Альбіну та 
Фиру Катерину, учениць 8 класу Васьковецької загальноосвітньої школи І-ІІ 
ступенів Шумського району  Тернопільської області;
- Учасників команди юних екологів Полтавської області Колотія Михайла та 
Тищенка Дмитра, вихованців очно-заочної біологічної школи Полтавського 
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

ІІІ місце



- Учасників команди юних екологів Дніпропетровської області Готвянську 
Каріну та  Крутоуса Антона, вихованців гуртка «Юні екологи» комунального 
позашкільного навчального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області»; 
- Учасників команди юних екологів Львівської області Баран Юлію та Крисову 
Аліну, вихованок гуртка «Юні друзі природи» комунального закладу Львівської 
обласної ради «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді»; 
- Учасників команди юних екологів Кіровоградської області Бачковську Ірину та
Вознесенську Олену,  вихованок гуртка «Юні лісівники-дендрологи» 
Комунального закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді».  

Номінація  «Захист  проектів  за  індивідуальними  командними  темами   з
польового практикуму»:
Модуль №1 «Абіотичні фактори та їх вплив на екосистему»

І місце
- Учасників команди юних екологів Запорізької області Кільову Ольгу  та 
Демченко Катерину,  вихованок гуртка «Біологія людини» комунального 
закладу «Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді» Запорізької обласної ради;  

ІІ місце
- Учасників команди юних екологів Кіровоградської області Бачковську Ірину та
Вознесенську Олену,  вихованок гуртка «Юні лісівники-дендрологи» 
Комунального закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»; 

ІІІ місце
- Учасників команди юних екологів Львівської області Баран Юлію та Крисову 
Аліну, вихованок гуртка «Юні друзі природи» комунального закладу Львівської 
обласної ради «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді»;  

Модуль №2 «Біотичні фактори та їх роль в екосистемі»
І місце

- Учасників команди юних екологів Рівненської області Довгалюк Олександру 
та Сергеєву Ольгу, вихованок  гуртка «GLOBE – спостерігаючи вивчаємо» 
комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради; 

ІІ місце
- Учасників  команди юних екологів Закарпатської області Тихоновську 
Катерину  та Хоменко Ксенію, вихованок гуртка «Основи біоетики» 
Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
                                 ІІІ місце
- Учасників  команди юних екологів Івано-Франківської області Білусяк Діану 
та Стефанчук Володимиру, учениць  8 класу Кричківського навчально-
виховного комплексу Богородчанської районної ради Івано-Франківської 
області;
 



Модуль №3 «Людина і природа»
І місце

- Учасників команди юних екологів Донецької області Сагай Анастасію та 
Соколову Ольгу, вихованок гуртка «Юні екологи» Донецького обласного 
еколого-натуралістичного центру;  

ІІ місце
- Учасників команди юних екологів Сумської області Канівець Дарину та 
Шаркову Катерину, вихованок гуртка «Географ-науковець»  Охтирського 
міського центру позашкільної освіти – Мала академія наук учнівської молоді 
Сумської області;  
                                  ІІІ місце
- Учасників команди юних екологів Вінницької області Голованову Єлизавету та
Коберника Богдана, вихованців гуртка «Екологія землі» Вінницької обласної 
станції юних натуралістів;

3. Надати Подяку Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України педагогам – 
учасникам ХІ Всеукраїнського експедиційно-польового збору команд юних 
екологів за поширення екологічних знань серед учнівської молоді та 
високий професіоналізм: 
- Дендюк Наталії Іванівнї,  методисту  комунального закладу Львівської 
обласної ради «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді»;
- Побережнюк Інні Григорівні, завідувачу відділом екології та охорони природи 
Вінницької обласної станції юних натуралістів;
- Довженко Аллі Анатоліївні, керівнику гуртка «Юні лісівники-дендрологи» 
Комунального закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»;
- Хорошун Вірі Валентинівні, керівнику гурткової роботи Охтирського міського 
центру позашкільної освіти – Мала академія наук учнівської молоді Сумської 
області;
- Гайдаченко Людмилі Павлівні, завідувачу методичного відділу комунального 
закладу  «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;
- Скорській Руслані Ростиславівні, вчителю географії і природознавства 
Васьковецької загальноосвітньої І-ІІ ступенів Шумського району 
Тернопільської області;
- Леусу Юрію Віталійовичу, завідувачу відділом біології комунального закладу 
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів»;
-  Сутяги  Олександру  Станіславовичу,  методисту  відділу  екологічного
виховання,  керівнику  гуртків  комунального  закладу «Чернівецький  обласний
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»;
- Юрченко Марині Василівні, вчителю біології Староушицької середньої 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів екологічного напрямку Хмельницької 
області;
- Авраменко Наталії Вікторівні,  методисту   комунального закладу 
«Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді» Запорізької обласної ради;



- Дем’яновій Оксані Вікторівні, завідувачу відділу організаційно-масової 
роботи комунального позашкільного навчального закладу «Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Дніпровської районної ради» 
Дніпропетровської області;
- Самойловій Аллі В’ячеславівні, завідуючій відділом екології та 
природоохоронної роботи Закарпатського обласного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді;
- Крук Ірині  Йосипівні, вчителю біології Кричківського навчально-виховного 
комплексу Івано-Франківської області;
- Капітановій Людмилі Миколаївні, керівнику гуртків Донецького обласного 
еколого-натуралістичного центру;
- Ленченко Наталії Михайлівні, керівнику гуртків філії Полтавського обласного 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді у Полтавському районі 
Полтавської області.

4. За високий рівень організації і проведення ХІ Всеукраїнського 
експедиційно-польового збору команд юних екологів нагородити грамотою 
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 
Міністерства освіти і науки України:

1. Тернопільський обласний центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді;

2. Герца Івана Івановича, директора Тернопільського обласного центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

3. Батюх Наталію Григорівну, керівника гуртків Тернопільського обласного 
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

4. Березіцьку Мирославу Мирославівну, методиста Тернопільського 
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

5. Гевко Галину Ярославівну, керівника гуртків Тернопільського обласного 
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

6. Демків Уляну Ярославівну, керівника гуртків Тернопільського обласного 
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

7. Дулебу Уляну Василівну, методиста Тернопільського обласного центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

8. Каменярську Лілію Ростиславівну, завідувача методичного відділу 
Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді;

9. Кухарського Андрія Любомировича, заступника директора з АГЧ 
Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді;

10.Кухарську Тетяну Анатоліївну, заступника директора з навчальної роботи 
Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді;

11.Михайлицю Ірину Павлівну, завідувача організаційно-масового відділу 
Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді;

12.Осадцу Ярослава Володимировича, керівника гуртків Тернопільського 
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;



13.Покляцьку Павліну Василівну, керівника гуртків Тернопільського 
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

14.Сворінь Надію Володимирівну, заступника директора з виховної роботи 
Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді;

15.Шум’як Наталію Романівну, керівника гуртків Тернопільського обласного 
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

16.Штогрина Миколу Олександровича, директора Національного 
природного парку «Кременецькі гори»;

17.Янковську Любов Володимирівну, кандидата географічних наук, доцента 
кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін 
Тернопільського національного педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка;

18.Тимошенко Оксану Любомирівну, начальника відділу екологічної освіти 
Національного природного парку «Кременецькі гори»; 

19.Синицю Галину Богданівну, головного спеціаліста управління екології та 
природних ресурсів Тернопільської обласної державної адміністрації.

5. За проведену організаційну роботу із залучення школярів і молоді до 
виїзних форм навчання та підготовку до участі у ХІ Всеукраїнському 
експедиційно-польовому зборі команд юних екологів висловити подяку 
педагогічним колективам всіх обласних еколого-натуралістичних 
центрів (станцій юних натуралістів).

6. ХІІ Всеукраїнський експедиційно-польовий збір команд юних
екологів у 2018 році буде проведений на територіях природно-

заповідного фонду у Івано-Франківській області.

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

Вик. Радченко Т.Д.
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