
  

Міністерство освіти і науки України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

НАКАЗ 

м. Київ

«17» січня 2018 р.       № 4 

 

Про підсумки Всеукраїнського 

конкурсу школярів та учнівської молоді 

«Вчимося заповідувати – IV етап» 

2018 р. 

 

Відповідно до Конвенції збереження біологічного різноманіття в Україні 

та Указу Президента України № 838/2005 від 23.05.2005 р. «Про заходи щодо 

подальшого розвитку природно-заповідної справи в Україні» Національний 

еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки 

України за сприяння Національного природного парку «Голосіївський» підвів 

підсумки щорічного Всеукраїнського конкурсу «Вчимося заповідувати – 

ІV етап». 

Відповідно до Положення, конкурсна комісія звертала увагу на 

відповідність творчих робіт визначеним завданням, а саме: 

1. встановлення, вивчення раритетних фітоценозів (Червона книга України, 

Зелена книга України), складання їх переліку, картування місцезростань, 

розробка заходів охорони в межах території що досліджувалась; 

2. виявлення та дослідження угрупувань рідкісних, регіонально рідкісних, 

зникаючих рослин, в межах певного регіону з подальшою фотофіксацією, 

кількісним аналізом та оцінкою їх стану; 

3. встановлення основних факторів антропогенного впливу на довкілля, 

оволодіння методом оцінки негативного впливу на рослинний світ; 

4. просвітницька робота щодо значення збереження червонокнижних видів 

рослин; 

5. еколого-краєзнавча робота у сфері природоохоронної діяльності, 

розроблення методичних рекомендацій з еколого-просвітницької 

діяльності молоді щодо збереження та відтворення рідкісних видів 

рослин. 

Також, в обов’язковому порядку, відмічалася наявність у представлених 

на конкурс матеріалах: 

 відомостей про колектив-учасник конкурсу, сферу його діяльності; 

 інформаційних даних про проведені експедиції, походи, опис рослинного 

світу території, що досліджувалася з деталізацією на мапі видів, що 

занесені до Червоної книги України та Зеленої книги України; 

 документації про роботу по заповіданню території; 



 фото- або відеоматеріалів, що підтверджували факти порушень 

природоохоронного законодавства; 

 звітів про масово-агітаційну та просвітницьку роботу з громадськістю 

щодо значення рідкісних та зникаючих видів рослин (проведення 

тематичних занять, лекцій, бесід, видання буклетів, листівок, плакатів, 

здійснення виступів в пресі, радіо, по телебаченню тощо). 

 

У 2017 році учасниками конкурсу стали заклади загальної середньої та 

позашкільної освіти, ліцеї, гімназії тощо. Роботи представлені у вигляді 

наукових робіт, звітів, фотоінформаційних матеріалів, альбомів, буклетів. 

Всього надіслано 74 роботи з 18 регіонів України, а саме: Вінницької, 

Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, 

Кіровоградської, Луганської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Сумської, 

Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та 

Чернігівської областей. 

 

За вагомо проведену роботу в рамках Всеукраїнського заочного 

конкурсу школярів і учнівської молоді «Вчимося заповідувати – ІV етап» 

висловлюємо щиру вдячність: 

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

2. Волинському обласному еколого-натуралістичному центру (директор 

В. А. Остапчук). 

3. Житомирському обласному центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді Житомирської обласної ради (директор Н. С. Бордюг). 

4. Комунальному закладу освіти «Дніпропетровський обласний еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді» (директор 

Ю. Ф. Педан). 

5. Івано-Франківському обласному еколого-натуралістичному центру 

учнівської молоді (директор Т. В. Ґудзик). 

6. Кіровоградському обласному центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді (директор О. В. Поркуян). 

7. Полтавському еколого-натуралістичному центру учнівської молоді 

(директор В. Г. Бедніна). 

8. Комунальному закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної 

ради (директор В. Ф.  Воробей). 

9. Тернопільському обласному центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді (директор І. І. Герц) 

10. Комунальному закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» Херсонської обласної ради (директор Е. В. Вітренко). 

11. Хмельницькому обласному еколого-натуралістичному центру учнівської 

молоді (директор В. В. Климчук). 



12. Комунальному закладу «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» (директор 

Л. Ю. Головченко). 

13. Комунальному закладу «Черкаський обласний центр роботи з 

обдарованими дітьми Черкаської обласної ради» (директор 

Л. В. Давиденко). 

 

На підставі висновків журі конкурсу 

 

НАКАЗУЮ: 

 

І. Визнати переможцями Всеукраїнського конкурсу школярів та 

учнівської молоді «Вчимося заповідувати - ІV етап» та нагородити 

грамотою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді Міністерства освіти і науки України за змістовну роботу по 

вивченню біологічного і ландшафтного різноманіття, збереженню природи 

рідного краю, проведенню спостережень та моніторингу місць зростання 

рідкісних та зникаючих рослин: 

 

за І місце (95 балів) 

1. Вихованців гуртка «Юні екологи» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Станція юних натуралістів Тернівського району» 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області. 

2. Зорину Віталіну, ученицю 10 класу Норинської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Овруцького району Житомирської області. 

3. Кульчицького Сергія, Мурсу Станіслава, вихованців гуртка «Екологічне 

краєзнавство» центру дитячої та юнацької творчості «ЗОРІТ» 

Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області. 

4. Іванчука Василя, Бльоха Дмитра, Латишева Миколу, Сакалюк Валентину, 

учнів Пониковицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бродівського 

району Львівської області. 

5. Вихованців загону «Екологічна варта» спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням предметів 

природничо-математичного циклу імені Л. І. Бугаєвської 

Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області. 

6. Рязанцева Олега, вихованця екологічного гуртка Решитілівського Будинку 

дитячої та юнацької творчості Полтавської області на базі Покровської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 

7. Дослідницьку групу «Юний еколог» Некрасівського навчально-виховного 

комплексу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний 

заклад «Ялинка» Глухівської районної ради Сумської області. 



8. Величко Наталію, Сушкова Кирила, вихованців клубу «ЮНОП», 

Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 27 з поглибленим 

вивченням інформатики та іноземних мов Херсонської міської ради 

Херсонської області. 

9. Учгурян Ніколіну, ученицю 6-Б класу Колінковецького загального 

навчального закладу І-ІІІ ступенів Колінковецької сільської ради 

Хотинського району Чернівецької області. 

10. Бевзюк Крістіну, вихованку гуртка МАН «Еколог», ученицю 10 класу 

Ріпкинської гімназії Ріпкинської районної ради Чернігівської області. 

 

за ІІ місце (85 балів) 

1. Прокопенко Яну, Черненко Діану, Пилипенко Юлію, учениць 8 класу 

Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чернігівського 

району Запорізької області. 

2. Учнівську бригаду «Натураліст» комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс Долинська гімназія – загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 3 Долинської районної ради» Кіровоградської області. 

3. Дуброву Інну, вихованку гуртка «Юні екологи» Старобільського 

районного Будинку творчості дітей та юнацтва Луганської області. 

4. Вихованців клубу юних екологів «Барвінок» Ручківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Гадяцької районної ради 

Полтавської області. 

5. Білик Любов, ученицю 9 класу Малобудищанської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради Полтавської області. 

6. Вихованців гуртка «Основи фізіології рослин» Шосткинської міської 

станції юних натуралістів Шосткинської міської ради Сумської області. 

7. Реднікова Вадима, Цівана Олександра, вихованців учнівського лісництва 

«Дубок», комунального позашкільного навчального закладу 

«Голопристанський міський Центр дитячої та юнацької творчості» 

Голопристанської міської ради Херсонської області. 

8. Членів гуртка «Юні охоронці природи» Кинашівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Чернігівської області. 

9. Бабенко Тетяну, Гайдамаку Юлію, учениць 11 класу Озерянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Варвинської районної ради, 

вихованок гуртка «Еколог» Варвинського районного Будинку школяра 

Чернігівської області. 

 

за ІІІ місце (75 балів) 

1. Дзик Вікторію, ученицю 9 класу Семенівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Мелітопольського району Запорізької області. 

2. Учнів 7 класу Малостидинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Костопільської районної ради Рівненської області. 



3. Учнів Верхньоланнівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, 

вихованців Карлівської районної станції юних натуралістів Полтавської 

області. 

4. Шеремету Олександра, учня 9 класу Вороньківського НВК імені Героя 

Радянського Союзу О. Д. Перелата Чорнухинського району Полтавської 

області. 

5. Тимощук Олександру, Габор Мар’яну, Пурій Дану, вихованців гуртка 

«Фотонатуралісти» комунального закладу «Станція юних натуралістів» 

Рівненської обласної ради Рівненської області. 

6. Макарову Діану, вихованку Великописарівської районної станції юних 

натуралістів Великописарівської районної ради Сумської області. 

7. Петрова Микиту, учня 9-В класу, Загладу Ігоря, учня 8-В класу 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 46 Херсонської міської ради, 

вихованців Херсонського центру дитячої та юнацької творчості 

Херсонської області. 

8. Вихованців клубу любителів природи «Гармонія» Каїрської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Херсонської області. 

9. Вихованців гуртків «Екологічна студія», «Юні лісівники» Хмельницького 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, учнів 

Чаньківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Дунаєвецького 

району Хмельницької області. 

10.  Вихованців екологічного загону «Школа життєтворчості» 

Скородистицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чорнобаївської 

районної ради Черкаської області. 

11. Голов’як Таїсію, ученицю 7 класу Городильського навчально-виховного 

комплексу Чернівецької обласної державної адміністрації 

Великокучугурівської сільської ради Чернівецької області. 

12. Пуд Анну, ученицю Озерянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 

вихованку гуртка «Еколог» Варвинського районного Будинку школяра 

Варвинської районної ради Чернігівської області. 

 

ІІ. Надати подяки Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Міністерства освіти і науки України керівникам 

юннатівських робіт, що посіли призові місця, за високий професіоналізм, 

творчий підхід та формування екологічної свідомості учнів: 

1. Пархоменко Наталії Новомирівні, керівнику гуртка «Юні екологи» 

комунального позашкільного навчального закладу «Станція юних 

натуралістів Тернівського району» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області. 

2. Мороз Галині Миколаївні, Чадюк Ірині Анатоліївні, вчителям біології 

Норинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Овруцького району 

Житомирської області. 



3. Стрижеус Лідії Василівні, вчителю хімії та біології Чернігівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чернігівського району Запорізької 

області. 

4. Гринішак Тетяні Олексіївні, вчителю біології, спеціалісту І категорії 

Мелітопольської районної державної адміністрації Семенівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Запорізької області. 

5. Кравченко Антоніні Леонідівні, керівнику гуртка «Екологічне 

краєзнавство» центру дитячої творчості учнівської молоді «ЗОРІТ» 

Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області. 

6. Яценко Світлані Володимирівні, керівнику учнівської бригади 

«Натураліст» комунального закладу «Навчально-виховний комплекс 

Долинська гімназія-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Долинської 

районної ради» Кіровоградської області. 

7. Бутковій Людмилі Сергіївні, керівнику гуртка «Юні екологи» 

Старобільського районного Будинку творчості дітей та юнацтва 

Луганської області. 

8. Шушкевич Надії Дмитрівні, методисту районного методичного кабінету 

відділу освіти Бродівської районної державної адміністрації, Іванчук Лесі 

Богданівні, вчителям Пониковицької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів комунального закладу Львівської обласної ради Львівської 

області. 

9. Баточенко Володимиру Миколайовичу, старшому науковому працівнику 

НПП «Північне Поділля» Львівської області. 

10. Калашнику Валерію Вікторовичу, науковому керівнику загону 

«Екологічна варта», вчителю біології та екології спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням 

предметів природничо-математичного циклу імені Л. І. Бугаєвської 

Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області. 

11. Смірновій Вірі Марківні, керівнику екологічного гуртка Будинку дитячої 

та юнацької творчості, вчителю біології Покровської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Полтавської області. 

12. Мовчану Володимиру Васильовичу, вчителю географії та біології 

Ручківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Гадяцької районної 

ради Полтавської області. 

13. Кльокті Михайлу Олексійовичу, вчителю біології і хімії, вчителю вищої 

кваліфікаційної категорії, вчителю-методисту Малобудищанської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Полтавської області. 

14. Кузьменко Ірині Миколаївні, педагогу Верхньоланівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Полтавської області. 

15. Ільїну Л. М., вчителю Вороньківського навчально-виховного комплексу 

імені Героя Радянського Союзу О. Д. Перелета Полтавської області. 



16. Лазарчук Юлії Василівні, вчителю біології Малостидинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Костопільської районної ради 

Рівненської області. 

17. Дужук Сніжані Андріївні, керівнику гуртків комунального закладу 

«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради Рівненської 

області. 

18. Коноплі Олені Сергіївні, вчителю біології І категорії Некрасівського 

навчально-виховного комплексу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 

дошкільного навчального закладу «Ялинка» Глухівської районної ради 

Сумської області. 

19. Каховській Оксані Василівні, керівнику гуртка «Основи фізіології 

рослин» Шосткинської міської станції юних натуралістів Шосткинської 

міської ради Сумської області. 

20. Мовчан Ользі Миколаївні, методисту Великописарівської районної станції 

юних натуралістів Великописарівської районної ради Сумської області. 

21. Зубко Наталії Іванівні, вчителю біології Херсонської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 27 з поглибленим вивченням інформатики та 

іноземних мов Херсонської міської ради Херсонської області. 

22. Фемич Наталії Іванівні, керівнику гуртка «Юні лісівники-дендрологи» 

комунального позашкільного закладу «Голопристанський міський Центр 

дитячої та юнацької творчості» Голопристанської міської ради 

Херсонської області. 

23. Борткевич Ларисі Вікторівні, кандидату біологічних наук, доценту 

Херсонського державного аграрного університету. 

24. Бурлаці Людмилі Іванівні, вчителю вищої категорії Херсонської міської 

ради Херсонського Центру дитячої та юнацької творчості Херсонської 

області. 

25. Герасименко Людмилі Петрівні, керівнику клубу любителів природи 

«Гармонія» Каїрської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Херсонської 

області. 

26. Івановій Неонілі Романівні, Іванову Андрію Васильовичу, вчителям 

біології Чанківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Дунаєвецького 

району Хмельницької області. 

27. Загубинозі Оксані Олексіївні, вчителю біології, природознавства та 

екології Скородистицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів «Школа 

життєтворчості» Чорнобаївської районної ради Черкаської області. 

28. Гаврилець Анастасії Тарасівні, вчителю біології Колінковецького 

загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів Колінковецької 

сільської ради Хотинського району Чернівецької області. 

29. Настасійчук Людмилі Дмитрівні, вчителю географії Годилівського 

навчально-виховного комплексу Великокучугурівської сільської ради 

Чернівецької області. 



30. Шевченко Валентині Федорівні, керівнику гуртка «Юні охоронці 

природи», вчителю біології Борзнянської районної державної 

адміністрації Канишівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Чернігівської області. 

31. Попругі В. М., вчителю екології, спеціалісту вищої категорії, методисту 

Ріпкинської гімназії Ріпкинської районної ради Чернігівської області. 

32. Щербині Валентині Миколаївні, вчителю Варвинського районного 

Будинку школяра Озерянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Варвинської районної ради Чернігівської області. 

 

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук,  

професор       В. В. Вербицький 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконала: 

Бень Н. В. 


