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

НАКАЗ
м. Київ

«15» червня 2017 р. № 60/1

Про підсумки проведення
VІ Всеукраїнського експедиційно-
польового збору
команд юних  ботаніків

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 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 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,  листа  Міністерства  освіти  і  науки  України,
Департаменту професійної освіти від 04.05.2017 р. № 3-332 «Про проведення
VІ Всеукраїнського експедиційно-польового збору команд юних ботаніків 13-15
червня ц.р. у Кіровоградській області Національним еколого-натуралістичним
центром  учнівської  молоді  спільно  з  Кіровоградським  обласним  центром
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  був  проведений  VI
Всеукраїнський експедиційно-польовий збір команд юних ботаніків.

Даний збір проводився з метою:
1. ознайомлення  із  природною  та  інтродукованою  фітобіотою  парку

«Веселі Боковеньки»; 
2. вивчення  впливу  умов  зовнішнього  середовища  на  рослинні

угрупування; 
3. набуття навичок спостережень за функціонуванням фітоценозів; нових

професійних ботанічних знань;
4. спонукання  школярів  до  самовдосконалення  і  науково-дослідницької

роботи.

Завдання польового збору юних ботаніків:
1. поглибити,  вдосконалити  і  закріпити  знання,  набуті  при  вивченні

шкільного курсу ботаніки;
2. конкретизувати здобуті знання про свою місцевість;
3. навчитись  збирати  матеріал  для  подальших  досліджень  у  польових

умовах, систематизувати та обробляти їх;
4. виховувати  бережливее  ставлення  до  природи,  уміння  правильно

поводитися під чась роботи на місцевості;
5. поєднувати польові та камеральні роботи;
6. розвивати навички роботи у складі групи.



Під час проходження польового збору, учасники: 
1. оволоділи комплексними методами досліджень рослин; 
2. засвоїли особливості структури і видового складу лісових угрупувань;
3. ознайомилися з теоретичними основами інтродукції рослин.
У  заході  взяли  участь  18  команд  із  16  областей  України:  Вінницької,

Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької,  Івано-Франківської,
Київської,  Кіровоградської,  Львівської,  Полтавської,  Рівненської,  Сумської,
Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської.

Учасники  експедиційно-польового  збору  презентували  дослідницькі
роботи з ботаніки (домашнє завдання команд) та фотовиставку  «Рослини, які
поширені на території України та підлягають особливій охороні», взяли участь
у польовому практикумі  «Дослідження біорізноманіття дослідно-селекційного
дендрологічного лісового центру «Веселі  Боковеньки»,  що проводився на базі
дослідно-селекційного дендрологічного лісового центру «Веселі  Боковеньки»
Долинського району Кіровоградської області. 

Підсумком  роботи  була  підготовка  та  презентування  командами  своїх
дослідницьких  проектів.  Згідно  з  висновками  журі  за  підсумками  роботи
експедиційно-польового збору команд юних ботаніків

Н А К А З У Ю :

І.  За  результатами  усіх  конкурсних  випробувань  під  час  VІ
Всеукраїнського  експедиційно-польового  збору  команд  юних  ботаніків
ВИЗНАТИ  ПЕРЕМОЖЦЯМИ:

1. команду юних ботаніків Вінницької області (Колісник Анна, Юрченко
Лілія. Керівник: Лускало Олена Анатоліївна);

2. команду  юних  ботаніків  Донецької  області, Костянтинівської
загальноосвітньої  школи (Погуляй  Ольга,  Оношко Юлія.   Керівник:  Лускало
Олена Анатоліївна);

3. команду юних ботаніків Івано-Франківської області (Гугняк Анастасія,
Патрійчук Юлія. Керівник: Глушко Ольга Ярославівна); 

4. команду  юних  ботаніків  Кіровоградської  області (Білокоз  Тимофій,
Новікова Вікторія. Керівник: Кравченко Антоніна Леонідівна); 

5. команду  юних  ботаніків  Львівської  області (Прецель  Віталій.
Іваницький Олег. Керівник: Романишин Лариса Мирославівна);

6. команду  юних  ботаніків  Рівненської  області (Маслянчук  Софія,
Ольховик Вікторія. Керівник: Власюк Інна Миколаївна);

7. команду  юних  ботаніків  Чернівецької  області (Кушнір  Валерія,
Ковальська Катерина. Керівник: Сутяга Олександр Станіславович).

ІІ. За високий рівень виконання завдань фотовиставки «Рослини, які
поширені  на  території  України  та  підлягають  особливій  охороні»
проведеної  в  рамках VІ  Всеукраїнського  експедиційно-польового  збору
команд юних ботаніків нагородити сертифікатами Національного еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки
України:

за зайняте І місце



1. команду  юних  ботаніків  Донецької  області  Костянтинівської
загальноосвітньої школи (Погуляй Ольга, Оношко Юлія. Керівник: Данильченко
Алла Василівна);

2. команду  юних  ботаніків  Кіровоградської  області (Білокоз  Тимофій,
Новікова Вікторія. Керівник: Кравченко Антоніна Леонідівна); 

3. команду  юних  ботаніків  Львівської  області (Прецель  Віталій.
Іваницький Олег. Керівник: Романишин Лариса Мирославівна);

4. команду  юних  ботаніків  Чернівецької  області (Кушнір  Валерія,
Ковальська Катерина. Керівник: Сутяга Олександр Станіславович).

за зайняте ІІ місце
1. команду юних ботаніків Вінницької області (Колісник Анна, Юрченко

Лілія. Керівник: Лускало Олена Анатоліївна); 
2. команду  юних  ботаніків  Донецької  області,  Краматорського  ЦПР

(Кручиніна  Олеся,  Скряга  Валерія,  Морозова  Варвара,  Саприкіна  Марія.
Керівник: Ксенжук Олена Іванівна); 

3. команду  юних  ботаніків  Житомирської  області  (Рибак  Марина,
Ніколайчук Діана. Керівник: Рощенюк Оксана Анатоліївна); 

4. команду юних ботаніків Івано-Франківської області (Гугняк Анастасія,
Патрійчук Юлія. Керівник: Глушко Ольга Ярославівна); 

5. команду  юних  ботаніків  Кіровоградського ОЦЕНТУМ (Чернишенко
Ксенія. Лейбенко Віталій. Керівник: Лоцман Тетяна Василівна); 

6. команду  юних  ботаніків  Рівненської  області  (Маслянчук  Софія,
Ольховик Вікторія. Керівник: Власюк Інна Миколаївна);

7. команду  юних  ботаніків  Сумської  області  (Неговелова  Катерина,
Шаміна Аліна. Керівник: Вознюк Любов Григорівна); 

8. команду  юних  ботаніків  Черкаської  області  (Марштупа  Карина,
Адамович Олексій. Керівник: Ремех Валентина Іванівна);

9. команду  юних  ботаніків  Чернігівської  області  (Єрмоленко  Євгенія,
Ларіна Ірина. Керівник: Велігорська Світлана Віталіївна). 

за зайняте ІІІ місце
1. команду  юних  ботаніків  Дніпропетровської  області  (Біла  Ольга,

Фельдман Віктор. Керівник: Горєлова Тетяна Володимирівна); 
2. команду  юних  ботаніків  Запорізької  області  (Кравченко  Дар’я,

Самохіна Єлизавета. Керівник: Борсук Нонна Сергіївна); 
3. команду  юних  ботаніків  Київської  області  (Бондаренко  Аліна,

Мартинюк Наталія. Керівник: Бойко Наталія Василівна);
4. команду  юних  ботаніків  Полтавської  області  (Ляшенко  Аделіна.

Буціна Марина. Керівник: Ленченко Наталія Михайлівна);
5. команду юних ботаніків Хмельницької області (Зарічна Марія, Полюк

Богдана. Керівник: Янюк Тетяна).

ІІІ.  За  високий  рівень  виконання  завдань  польового  практикуму
«Дослідження  біорізноманіття  дослідно-селекційного  дендрологічного
лісового  центру  «Веселі  Боковеньки»  проведеного  в  рамках VІ
Всеукраїнського  експедиційно-польового  збору  команд  юних  ботаніків
нагородити  сертифікатами  Національного  еколого-натуралістичного



центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України:
за зайняте І місце 
1. команду юних ботаніків Вінницької області (Колісник Анна, Юрченко

Лілія. Керівник: Лускало Олена Анатоліївна); 
2. команду юних ботаніків Івано-Франківської області (Гугняк Анастасія,

Патрійчук Юлія. Керівник: Глушко Ольга Ярославівна); 
3. команду  юних  ботаніків  Кіровоградської  області  (Білокоз  Тимофій,

Новікова Вікторія. Керівник: Кравченко Антоніна Леонідівна); 
4. команду  юних  ботаніків  Рівненської  області  (Маслянчук  Софія,

Ольховик Вікторія. Керівник: Власюк Інна Миколаївна).

за зайняте ІІ 
1. команду  юних  ботаніків  Донецької  області  Костянтинівської  ЗОШ

(Погуляй Ольга, Оношко Юлія. Керівник: Данильченко Алла Василівна); 
2. команду  юних  ботаніків  Кіровоградського ОЦЕНТУМ (Чернишенко

Ксенія. Лейбенко Віталій. Керівник: Лоцман Тетяна Василівна); 
3. команду  юних  ботаніків  Львівської  області  (Прецель  Віталій.

Іваницький Олег. Керівник: Романишин Лариса Мирославівна); 
4. команду  юних  ботаніків  Полтавської  області  (Ляшенко  Аделіна.

Буціна Марина. Керівник: Ленченко Наталія Михайлівна);
5. команду  юних  ботаніків  Чернівецької  області  (Кушнір  Валерія,

Ковальська Катерина. Керівник: Сутяга Олександр Станіславович). 

за зайняте ІІІ місце
1. команду  юних  ботаніків  Дніпропетровської  області  (Біла  Ольга,

Фельдман Віктор. Керівник: Горєлова Тетяна Володимирівна); 
2. команду  юних  ботаніків  Донецької  області,  Краматорського  ЦПР

(Кручиніна  Олеся,  Скряга  Валерія,  Морозова  Варвара,  Саприкіна  Марія.
Керівник: Ксенжук Олена Іванівна); 

3. команду  юних  ботаніків  Житомирської  області  (Рибак  Марина,
Ніколайчук Діана. Керівник: Рощенюк Оксана Анатоліївна); 

4. команду  юних  ботаніків  Запорізької  області  (Кравченко  Дар’я,
Самохіна Єлизавета. Керівник: Борсук Нонна Сергіївна); 

5. команду  юних  ботаніків  Київської  області  (Бондаренко  Аліна,
Мартинюк Наталія. Керівник: Бойко Наталія Василівна);

6. команду  юних  ботаніків  Сумської  області  (Неговелова  Катерина,
Шаміна Аліна. Керівник: Вознюк Любов Григорівна); 

7. команду юних ботаніків Хмельницької області (Зарічна Марія, Полюк
Богдана. Керівник: Янюк Тетяна); 

8. команду  юних  ботаніків  Черкаської  області  (Марштупа  Карина,
Адамович Олексій. Керівник: Ремех Валентина Іванівна);

9. команду  юних  ботаніків  Чернігівської  області  (Єрмоленко  Євгенія,
Ларіна Ірина. Керівник: Велігорська Світлана Віталіївна). 

ІV. За сприяння, організацію та супровід високоякісного, змістовного,
продуктивного та цікавого проведення  VІ Всеукраїнського  експедиційно-
польового збору команд юних ботаніків надати подяку від Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і



науки України:
1. Поркуяну  Олегу  Вікторовичу  –  директору  комунального  закладу

«Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді»;

2. Химчак  Галині  Тимофіївні  –  заступнику  директора  з  навчально-
методичної  роботи  комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»;

3. Танасійчук Людмилі Анатоліївні – заступнику директора з навчально-
виховної  роботи  комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»;

4. Масиній  Ользі  Миколаївні  –  завідуючій  інформаційно-методичним
відділом  комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»;

5. Закутаєвій  Ніні  Олександрівні  –  методисту  комунального  закладу
«Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді»;

6. Кротенко  Олені  Михайлівні  –  методисту  комунального  закладу
«Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді»;

7. Лоцман  Тетяні  Василівні  –  методисту  комунального  закладу
«Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді»;

8. Дахно  Інні  Петрівні  –  культорганізатору  комунального  закладу
«Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді»;

9. Колесніковій  Наталії  Андріївні  –  керівнику  гуртка  комунального
закладу  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді»;

10. Федорову Вадиму Миколайовичу – керівнику гуртка «Юні охоронці
природи»  комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»;

11.  Шевцову  Анатолію  Олексійовичу  –  керівнику  гуртка  «Юні
орнітологи» комунального закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»;

12.  Стеблині  Ользі  Олександрівні  –  керівнику  гуртка  «Основи
гідробіології» комунального закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»; 

13.  Медвєдєвій  Ользі  Володимирівні  –  завідуючій  кафедри екології  та
охорони  навколишнього  середовища  Центральноукраїнського  національного
технічного університету, кандидат біологічних наук, доцент;

14. Міцай  Юлії  Віталіївні  –  завідувачу  науково-методичної  лабораторії
виховної  роботи  і  формування  культури  здоров'я  комунального  закладу
«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені
Василя Сухомлинського»;

15. Бармак  Ірині  Миколаївні  –  кандидату  біологічних  наук,  старшому
викладачу  кафедри  спеціальної  освіти  та  здоров’я  людини  Кіровоградського
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;



16. Данілову  Сергію  Олександровичу  –  головному  спеціалісту  відділу
дошкільної,  загальної  середньої,  позашкільної  освіти  та  виховної  роботи
управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної
адміністрації;

17. Підтиканій  Галині  Василівні  –  директору  дослідно-селекційного
дендрологічного лісового центру «Веселі Боковеньки»;

18. Хоміч  Наталії  Володимирівні  –  головному  лісничому  дослідно-
селекційного дендрологічного лісового центру «Веселі Боковеньки».

V. За проведену організаційну роботу з залучення школярів і молоді
до  виїзних  форм  навчання  та  підготовку  до  участі  у  конкурсах  збору
вручити  сертифікат  «Педагога-учасника  польового  ботанічного
практикуму  «Дослідження  біорізноманіття  дослідно-селекційного
дендрологічного лісового центру «Веселі Боковеньки», проведеного в рамках
VІ Всеукраїнського експедиційно-польового збіру команд юних ботаніків:

1. керівнику команди юних ботаніків Вінницької області Лускало Олені
Анатоліївні; 

2. керівнику  команди  юних  ботаніків  Дніпропетровської  області
Горєловій Тетяні Володимирівні;

3. керівнику  команди  юних  ботаніків  Краматорського  ЦПР  Донецької
області Ксенжук Олені Іванівні; 

4. керівнику команди юних ботаніків Костянтинівської загальноосвітньої
школи Донецької області Данильченко Аллі Василівні;

5. керівнику  команди  юних  ботаніків  Житомирської  області  Рощенюк
Оксані Анатоліївні; 

6. керівнику команди юних ботаніків Запорізької області  Борсук Нонні
Сергіївні; 

7. керівнику команди юних ботаніків Івано-Франківської області Глушко
Ользі Ярославівні; 

8. керівнику  команди  юних  ботаніків  Київської  області  Бойко  Наталії
Василівні; 

9. керівнику команди юних ботаніків Кіровоградська області Кравченко
Антоніні Леонідівні; 

10.керівнику  команди  юних  ботаніків  Кіровоградського  ОЦЕНТУМ
Лоцман Тетяні Василівні; 

11.керівнику  команди  юних  ботаніків  Львівської  області  Романишин
Ларисі Мирославівні; 

12.керівнику  команди  юних  ботаніків  Полтавська  області Ленченко
Наталії Михайлівні; 

13.керівнику команди  юних ботаніків   Рівненська області  Власюк Інні
Миколаївні; 

14.керівнику команди юних ботаніків Сумська області   Вознюк Любові
Григорівні; 

15.керівнику команди юних ботаніків Хмельницька області Янюк Тетяні
Олександрівні; 

16.керівнику команди юних ботаніків Черкаської області Ремех Валентині
Іванівні; 



17.керівнику  команди  юних  ботаніків  Чернівецької  області  Сутягзі
Олександру Станіславовичу; 

18.керівнику команди юних ботаніків Чернігівської області Велігорській
Світлані Віталіїві; 

19.Івановій  Ксенії  Богданівні  –  методисту  ІІ  категорії  національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

20.Поркуяну  Олегу  Вікторовичу  –  директору  комунального  закладу
«Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді»;

21.Химчак  Галині  Тимофіївні  –  заступнику  директора  з  навчально-
методичної  роботи  комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»;

22.Танасійчук Людмилі Анатоліївні – заступнику директора з навчально-
виховної  роботи  комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»;

23.Масиній  Ользі  Миколаївні  –  завідуючій  інформаційно-методичним
відділом  комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»;

24.Закутаєвій  Ніні  Олександрівні  –  методисту  комунального  закладу
«Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді»;

25.Кротенко  Олені  Михайлівні  –  методисту  комунального  закладу
«Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді»;

26.Лоцман  Тетяні  Василівні  –  методисту  комунального  закладу
«Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді»;

27.Дахно  Інні  Петрівні  –  культорганізатору  комунального  закладу
«Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді»;

28.Колесніковій  Наталії  Андріївні  –  керівнику  гуртка  комунального
закладу  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді»;

29.Федорову Вадиму Миколайовичу –  керівнику гуртка «Юні  охоронці
природи»  комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»;

30. Шевцову  Анатолію  Олексійовичу  –  керівнику  гуртка  «Юні
орнітологи» комунального закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»;

31. Стеблині  Ользі  Олександрівні  –  керівнику  гуртка  «Основи
гідробіології» комунального закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»; 

32. Медвєдєвій  Ользі  Володимирівні  –  завідуючій  кафедри  екології  та
охорони  навколишнього  середовища  Центральноукраїнського  національного
технічного університету, кандидат біологічних наук, доцент;

33.Міцай  Юлії  Віталіївні  –  завідувачу  науково-методичної  лабораторії
виховної  роботи  і  формування  культури  здоров’я  комунального  закладу



«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені
Василя Сухомлинського»;

34.Бармак  Ірині  Миколаївні  –  кандидату  біологічних  наук,  старшому
викладачу  кафедри  спеціальної  освіти  та  здоров’я  людини  Кіровоградського
державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

35.Данілову  Сергію  Олександровичу  –  головному  спеціалісту  відділу
дошкільної,  загальної  середньої,  позашкільної  освіти  та  виховної  роботи
управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної
адміністрації;

36.Підтиканій  Галині  Василівні  –  директору  дослідно-селекційного
дендрологічного лісового центру «Веселі Боковеньки»;

37.Хоміч  Наталії  Володимирівні  –  головному  лісничому  дослідно-
селекційного дендрологічного лісового центру «Веселі Боковеньки».

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький
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