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Про підсумки Всеукраїнського
еколого-натуралістичного
походу «Біощит-2017»

З  метою  організації  та  залучення  учнівської  молоді  до  роботи  по
дослідженню та  впровадженню в практику біологічних методів  захисту лісу,
саду та сільськогосподарських культур від шкідників був проведений щорічний
Всеукраїнський еколого-натуралістичний похід «Біощит-2017».

Завдання  походу  зорієнтовані  на  поширення  знань  про  корисну  роль
безхребетних, значущої ролі їх в екосистемі та регуляції чисельності шкідливих
комах,  запиленні  рослин,  ґрунтоутворенні,  контролю  за  дотриманням
законодавства  щодо  охорони  тваринного світу, підвищення  стійкості  лісових
насаджень завдяки проведенню комплексних біологічних лісозахисних заходів,
практична  допомога  молоді  у  розробці  та  впровадженні  біологічних  методів
захисту рослин. 

У 2017  році  в  конкурсі  взяли  участь  вихованці  еколого-натуралістичних
центрів, станцій юних натуралістів, учнівських лісництв, Будинків дитячої та
юнацької  творчості,  навчально-виховних  комплексів,  закладів  загальної
середньої  освіти  із  15  регіонів України:  Вінницької,  Волинської,
Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Львівської,
Одеської,  Полтавської,  Рівненської,  Сумської,  Херсонської,  Хмельницької,
Чернівецької та Чернігівської областей.

На перегляд журі подано 73 роботи за операціями: 
1. Операція «Мурашка» - 45 робіт (сприяння більш широкому застосуванню

біологічних  методів  захисту  лісу  та  підвищення  його  продуктивності
шляхом охорони корисних мурашок).

2. Операція  "Джміль"  –  11  робіт  (ефективне  використання  диких  комах-
запилювачів  для  підвищення  врожайності  сільськогосподарських
культур). 

3. Операція "Махаон" – 10 робіт (охорона рідкісних видів безхребетних). 
4. Операція "Реміза» – 3 роботи (підвищення стійкості  лісових насаджень

шляхом проведення комплексних біологічних лісозахисних заходів).
5. Комплексні роботи – 4 (кілька операцій разом).
Найпопулярнішим  об`єктом досліджень  були  руді  лісові  мурашки.  Журі

звертає  увагу  керівників  на  залучення  дітей  й  до  інших  операцій.  Адже,



«Біощит»  -  це  комплексна  програма  охорони  та  практичного  використання
корисних комах.

Результатом  досліджень  та  спостережень  в  природі  стало  проведення
інвентаризації та паспортизації мурашників, а також паспортизація комплексів
рудих  лісових  мурашок,  охорона  та  покращення  умов  існування  корисних
мурашок  у  лісі,  агітація  та  пропаганда  дбайливого  ставлення  до  корисних
комах, виявлення та картування місць перебування рідкісних комах, розробка
конкретних  заходів  з  охорони  рідкісних  і  зникаючих  видів,  виявлення  та
картування колоній і місць перебування диких комах-запилювачів, контроль за
станом  гнізд  та  їх  охорона,  створення  і  охорона  реміз,  підтримання  їх  у
функціональному стані та пропаганда доцільності їх створення. 

Журі  наголошує  на  необхідності  дотримання умов  конкурсу, проведенні
самостійних  спостережень  в  природі.  Роботи,  що  містять  лише  літературні
відомості, інформацію з інтернетних джерел не конкурентноздатні. 

Висловлюємо  подяку  обласним  управлінням  освіти  і  науки,
колективам по залученню школярів до активної участі у Всеукраїнському
еколого-натуралістичному поході «Біощит-2017»:

1. Вінницькій  обласній  станції  юних  натуралістів  (директор
О.А. Драгомирецька).

2. Волинському  обласному  еколого-натуралістичному  центру  (директор
В.А. Остапчук).

3. Комунальному закладу освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр
дітей та  учнівської  молоді» Дніпропетровської  обласної  ради (директор
Ю.Ф. Педан).

4. Житомирському  обласному  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді (директор Н.С. Бордюг).

5. Комунальному  закладу  «Запорізький  обласний  центр  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Запорізької  обласної  ради
(директор М.А. Ярмощук).

6. Івано-Франківському  обласному  еколого-натуралістичному  центру
учнівської молоді (директор Т.В. Гудзик).

7. Львівському  обласному  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді (директор А. Кийко).

8. Одеському  обласному  гуманітарному  центру  позашкільної  освіти  та
виховання (директор Д.І. Макосій).

9. Полтавському  обласному  еколого-натуралістичному  центру  учнівської
молоді (директор В.Г. Бедніна).

10.Комунальному закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної
ради (директор В.Ф. Воробей).

11.Комунальному  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді» Херсонської обласної ради (директор Е.В. Вітренко).



12.Комунальному  закладу  «Чернівецький  обласний  центр  еколого-
натуралітичної творчості учнівської молоді (директор Л.Ю. Головченко).

13.Комунальному закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»
(директор Л.А. Трегубова).

На підставі висновків журі конкурсу 

НАКАЗУЮ:

І. За кращі показники проведеної роботи в еколого-натуралістичному
поході  «Біощит»  нагородити  грамотою  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 

за І місце (95 балів)
по операції «Мурашка»:

1. Вихованців  гуртка  «Юні  лісівники»  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів м. Берестечко Волинської області.

2. Ткаченко Валерію, ученицю 9 класу загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
с. Носачевичі Рожищенського району Волинської області.

3. Вихованців  шкільного  лісництва  «Воїни  лісу»  Терешківської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів,  вихованців  Полтавського
обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Полтавської області. 

4. Онищука  Василя,  учня  8  класу  Жалинської  загальноосвітньої  школи
І-ІІ ступенів Костопільського району Рівненської області.

5. Вихованців  екологічного  гуртка  «Юні  друзі  природи»  Перемозького
навчально-виховного  комплексу,  вихованців  Глухівського  районного
будинку творчості школяра Сумської області.

6. Марющенко Діану, Сухіненко Олену, вихованців гуртка «Юні лісівники»,
вихованців учнівського лісництва «Паросток» Сумського міського центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Сумської області. 

7. Андрушко Наталію Іванівну, вчителя біології, Кленько Надію Миколаївну,
педагога-організатора  Дігтярівського  навчально-виховного  комплексу
Новгород-Сіверського району Чернігівської області.

по операції «Махаон»:

1. Ковальчука  Потапа,  вихованця  бібліотечного гуртка  «Юний книголюб»
Олександрівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Херсонської
області.



2. Пошуковому загону «Сьорчинг», робочій групі: «DUM SPIRO, SPERO»
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2 Горнішньоплавнівської міської ради
Полтавської області.

по операції «Джміль»:
1. Пошуковому  загону  «Сьорчинг»,  робочій  групі:  «EXTREMA  SPE

PERITURA»  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №2
Горнішньоплавнівської міської ради Полтавської області. 

2. Микичук  Ользі,  учениці  8-Б  класу  гімназії  №5 м.  Чернівці,  вихованці
гуртка  «Юні  господарочки»  Чернівецького  обласного  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької області. 

комплексні роботи:
1. Учнівському  та  педагогічному  колективу  Кременчуцького  еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді Полтавської області. 

за ІІ місце (85 балів)

по операції «Мурашка»:
1. Шлапу Вадима, Веремчук Яну, вихованців учнівського лісництва Будинку

школяра  Любомльської  районної  ради  при  Куснищанській
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Волинської області.

2. Мороз  Богдана,  учня  9  класу  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
с. Підцир’я Волинської області.

3. Вихованців шкільного лісництва Павлоградської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 12 Дніпропетровської області.

4. Чупірчук  Андрія,  Шпинту  Ірину,  вихованців  гуртка  «Юні  екологи»
Міської екологічної станції Івано-Франківської міської ради.

5. Вихованців  гуртка  «Екологічне  краєзнавство»  Гадяцького  районного
Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  при  Березоволуцькій
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Полтавської області.

6. Вихованців  гуртка  «Юні  друзі  природи»  Кунинської  загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів Здолбунівського району Рівненської області.

7. Вихованців  гуртка  «Юні  зоологи»  Шостинської  міської  станції  юних
натуралістів Сумської області. 

8. Вихованців  гуртка  «Юні  екологи»  Кіцманського  Будинку  дитячої
творчості, учнів 8-х класів Мамаївського навчально-виховного комплексу
№1 Чернівецької області.

по операції «Джміль»: 
1. Єгорову Дарію, ученицю 7-А класу Криворізької загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 62, вихованку гуртка «Юні друзі природи» Комунального



позашкільного  навчального  закладу  «Станція  юних  натуралістів
Покровського  району»  Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської
області. 

по операції «Махаон»: 
1. Столяренко  Юлію,  ученицю  9  класу  Комунального  закладу

«Медвежанська  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів»  Вінницької
області.

2. Балабана Максима, Драганова Артема, Іванову Лілію, Іващенко Марину,
Тодорова Костянтина, Нікову Наталію, учнів 5 класу, вихованців загону
«Зелені  патрулі»  Холмської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Арцизької районної ради Одеської області. 

по операції «Реміза»:
1. Дзюбенко Ольгу, ученицю 7 класу Каховської  загальноосвітньої  школи

І-ІІІ  ступенів  №4,  вихованку  гуртка  «Основи  наукових  досліджень»
Каховської станції юних натуралістів Херсонської області. 

комплексні роботи:
1. Вихованців екологічної дружини «Сютень», учнів 7-го класу Долинської

загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Мелітопольської  районної  ради
Запорізької області. 

2. Вихованців екологічних загонів 6-9-х класів Олешківської спеціалізованої
школи  І-ІІІ  ступенів  №2  (наукове  товариство  «Борисфен»,  шкільне
лісництво «Паросток») Херсонської області. 

за ІІІ місце (75 балів)

по операції «Мурашка»:
1. Любчик  О.В.,  вчителя  біології  та  хімії  загальноосвітньої  школи

І-ІІІ ступенів с.  Павлівка Калинівської райдержадміністрації Вінницької
області.

2. Учнів 9 класу, вихованців шкільного лісництва загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів  с.  Добре  Камінь-Каширської  райдержадміністрації
Волинської області. 

3. Учнів  5  класу  Покалівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Овруцького району Житомирської області.

4. Учнів  2  класу  Зеленської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів,
вихованців  гуртка  «Природа  -  джерело  творчості»  Надвірнянського
районного еколого-натуралістичного центру для дітей та юнацтва Івано-
Франківської області.



5. Учнів 7 та 8 класів Купичвільської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Жовківської райдержадміністрації Львівської області.

6. Учнів  3  класу  Комунального закладу  «Рясницький навчально-виховний
комплекс  «дошкільний  навчальний  заклад  –  загальноосвітня  школа
І-ІІІ ступенів» Бабинської сільської ради Гощанського району Рівненської
області.

7. Вихованців гуртка «Юний еколог» Степанівської загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів Борзнянського району Чернігівської області. 

по операції «Реміза»:
1. Пошуковому  загону  «Сьорчинг»,  робочій  групі:  «EXTREMA  SPE

PERITURA»  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №2
Горнішньоплавнівської міської ради Полтавської області. 

по операції «Махаон»:
1. Андрющенко Варвару, ученицю  7  класу  загальноосвітньої  школи  №71

м. Кривого Рогу, вихованку гуртка «Любителі декоративних і  свійських
тварин»  Комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Станція
юних  натуралістів  Покровського  району»  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської області.

2. Вихованців  гуртка  «Природа  рідного  краю»  Еколого-натуралістичного
центру школярів м. Славути Хмельницької області. 

по операції «Джміль»:
1. Учнів  6  класу  Дорогобузької  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів

Гощанського району Рівненської області.
2. Учнів  1-10  класів  Новодмитрівської  загальноосвітньої  школи

І-ІІІ ступенів Іванівського району Херсонської області. 

комплексні роботи:
1. Бабич  Юлію,  ученицю  7  класу  Норинської  загальноосвітньої  школи

І-ІІІ ступенів Овруцького району Житомирської області.

ІІІ. За орієнтування учнівської молоді на дослідження та поширення знань
про  корисну  роль  безхребетних,  формування  дбайливого  ставлення  до
навколишнього  природного  середовища,  природоохоронно-
пропагандистську  діяльність,  надати  подяки  Національного-еколого
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  МОН  України  вчителям  та
керівникам гуртків:



1. Митковській  Наталії  Сергіївні,  керівнику  бібліотечного  гуртка  «Юний
книголюб»,  бібліотекарю  Олександрівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ст. Херсонської області. 

2. Морозу  Петру  Вікторовичу,  вчителю  біології  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів м. Берестечко Волинської області.

3. Сидорук Світлані  Леонідівні,  вчителю біології  і  хімії  загальноосвітньої
школи  І-ІІ  ступенів  с.  Носачевичі  Рожищенського  району  Волинської
області.

4. Балабась  Інні  Віталіївні,  керівнику  клубу  «КОМЕК»,  вчителю  біології
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №2 Горнішньоплавнівської міської ради
Полтавської області (за операції «Махаон», «Джміль» та «Реміза»).

5. Возняк  Віталію  Євстафійовичу,  керівнику  гуртка  «Зелений  патруль»,
вчителю  географії  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  №2
Горнішньоплавнівської  міської  ради  Полтавської  області  (за  операції
«Махаон», «Джміль» та «Реміза»).

6. Йосипенко  О.  М.,  вчителю  біології  вищої  кваліфікаційної  категорії,
вчителю-методисту Терешківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Полтавської області.

7. Прищепі  Тетяні  Анатоліївні,  вчителю  біології  Жалинської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Костопільського району Рівненської
області.

8. Шеремет Світлані Анатоліївні, керівнику екологічного гуртка «Юні друзі
природи»  Перемозького  навчально-виховного  комплексу  Сумської
області.

9. Ніколенко  Світлані  Вікторівні,  керівнику  гуртка  «Юні  лісівники»,
Сумського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді Сумської області. 

10.Кузьмінській  В.В.,  методисту,  керівнику  гуртка  «Юні  господарочки»
Чернівецького  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Чернівецької області. 

11.Філоненко  Ірині  Петрівні,  керівнику  гуртка  «Основи  наукових
досліджень» Каховської станції юних натуралістів Херсонської області. 

12.Антонюку Петру Сергійовичу, керівнику шкільного лісництва Будинку
школяра  Любомльської  районної  ради  при  Куснищанській
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Волинської області.

13.Гальом Оксані Іванівні, вчителю екології, керівнику шкільного лісництва
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Підцир’я Волинської області.

14.Олешкевич Тамарі  Миколаївні,  керівнику гуртка  «Юні  друзі  природи»
Комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Станція  юних
натуралістів  Покровського  району»  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської області.



15.Дуженковій  Олені  Валеріївні,  вчителю  біології  Криворізької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 62 Дніпропетровської області.

16.Перетятько  Світлані  Іванівні,  вчителю  біології  Павлоградської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 Дніпропетровської області.

17.Клапцуняк  Наталії  Іванівні,  керівнику  гуртка  «Юні  екологи»  Міської
екологічної станції Івано-Франківської міської ради.

18.Дацишиній  Людмилі  Петрівні,  педагогу  Кунинської  загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів Здолбунівського району Рівненської області.

19.Мовчану Володимиру Васильовичу, вчителю географії  Березоволуцькій
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Полтавської області.

20.Бадраку  Олександру  Вікторовичу,  керівнику  гуртка  «Юні  зоологи»
Шостинської міської станції юних натуралістів Сумської області.

21.Кохановській  Оксані  Василівні,  завідуючій  еколого-природознавчим
відділом Шостинської міської станції юних натуралістів Сумської області.

22.Мельничук Л.В., керівнику гуртка «Юні екологи» Кіцманського Будинку
дитячої  творчості,  вчителю  біології  та  хімії  Мамаївського  навчально-
виховного комплексу №1 Чернівецької області.

23.Куяву  Ростиславу  Михайловичу,  керівнику  шкільного  лісництва
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  с.  Добре  Камінь-Каширської
райдержадміністрації Волинської області.

24.Гошовець  Т.В.,  педагогу  Покалівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Овруцького району Житомирської області.

25.Гербі  Марії  Юріївні,  керівнику гуртка  «Природа  -  джерело  творчості»
Надвірнянського районного еколого-натуралістичного центру для дітей та
юнацтва Івано-Франківської області.

26.Леськів  Тетяні  Ігорівні,  вчителю  біології  загальноосвітньої  школи
І-ІІ ступенів Жовківської райдержадміністрації Львівської області.

27.Столярчук Світлані Василівні, вчителю початкових класів Комунального
закладу  «Рясницький  навчально-виховний  комплекс  «дошкільний
навчальний  заклад  –  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Бабинської
сільської ради Гощанського району Рівненської області. 

28.Ридзель  Таїсії  Анатолвївні,  керівнику  гуртка  «Юний  еколог»
Степанівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Борзнянського
району Чернігівської області.

29.Гейко  Ользі  Миколаївні,  керівнику  гуртка  «Любителі  декоративних  і
свійських  тварин»  Комунального  позашкільного  навчального  закладу
«Станція юних натуралістів Покровського району» Криворізької міської
ради Дніпропетровської області.

30.Герасименко Олені Григорівні, педагогу Дорогобузької загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів Гощанського району Рівненської області.

31.Труфаненко  В.В.,  педагог  Новодмитрівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Іванівського району Херсонської області. 



32.Нікітчук  Т.О.,  керівник  гуртка  «Природа  рідного  краю»  Еколого-
натуралістичного центру школярів м. Славути Хмельницької області.

33.Арабаджи  Лілії  Іванівні,  керівнику  екологічної  дружини  «Сютень»
Долинської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Мелітопольської
районної ради Запорізької області.

34.Щербині Ж.Ф., керівнику екологічних загонів 6-9-х класів Олешківської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №2 (наукове товариство «Борисфен»,
шкільне лісництво «Паросток») Херсонської області.

35.Мороз  Галину  Миколаївну,  Чадюк  Ірину  Анатоліївну,  вчителів
Норинської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Овруцького  району
Житомирської області.

36.Фриз-Дужак Олесі Василівні, вчителю географії та біології Комунального
закладу  «Медвежанська  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів»
Вінницької області.

37.Стояновій  Р.Г.,  керівнику  загону  «Зелені  патрулі»  Холмської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Арцизької районної ради Одеської
області.

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький
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