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

НАКАЗ
м. Київ

«24» травня 2018 р. № 58/1

Про підсумки фінального етапу
Всеукраїнського юннатівського
природоохоронного руху
«Зелена естафета»

Відповідно  до  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-
масових заходів з  дітьми та  учнівською молоддю на 2018 рік (за основними
напрямками позашкільної освіти), затвердженого наказом МОН від 04.01.2018
№ 12,  Національним  еколого-натуралістичним  центром  учнівської  молоді
Міністерства  освіти  і  науки  України  спільно  з  Управлінням  освіти  і  науки
Черкаської  обласної  державної  адміністрації,  комунальним  закладом
«Черкаський  обласний  центр  роботи  з  обдарованими  дітьми  Черкаської
обласної  ради»з  22  по  24  травня  2018  року було  проведено  фінальний етап
Всеукраїнського юннатівського природоохороного руху «Зелена естафета».

Захід  започатковано  з  метою  поширення  практичної  природоохоронної
роботи в закладах загальної середньої освіти та закладах позашкільної освіти,
залучення учнівської молоді до заходів щодо збереження та поліпшення стану
довкілля,  формування  її  життєвих  компетентностей  у  контексті  ідей  сталого
розвитку суспільства.

Учасниками  Естафети  стали  юні  природоохоронці  та  педагоги  з  12
областей  України:  Вінницької,  Дніпропетровської,  Закарпатської,  Запорізької,
Кіровоградської,  Львівської,Одеської,  Полтавської,  Рівненської,  Сумської,
Черкаської та Чернігівської області.

Программа Всеукраїнського природоохоронного руху «Зелена естафета»
включала  в  себе  проведення  конкурсу-захисту  презентацій  напрямів  роботи
Естафети, моніторингові дослідження у природі, написання тестових завдань з
екології.

Конкурс  був  проведений серед команд закладів  позашкільної  освіти та
серед команд закладів загальної середньої освіти.

Під час проведення Естафети юні природоохоронці, педагоги мали нагоду
ознайомитися  з  лабораторіями  природничих  наук  Черкаського  державного
технологічного  університету,  здійснити  мандрівку  козацькими  шляхами
Чигиринщини, відвідати Черкаський зоопарк.

На підставі протоколів засідань журі Естафети



НАКАЗУЮ:
1. Нагородити Грамотою Національного еколого-натуралістичного

центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України переможців
фінального етапу Всеукраїнського юннатівського природоохоронного руху
«Зелена естафета» серед команд закладів загальної середньої освіти:

Гран Прі
• команду  Вовковиївської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів

Демидівського району Рівненської області (99 балів);

І місце
• команду Скородистицької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів «Школа

життєтворчості» Чорнобаївського району Черкаської області (96,7 балів);

ІІ місце
• команду  Великомостівського  закладу  загальної  середньої  освіти

Сокальського району Львівської області (86,7 балів);
• команду Одеської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 92 Одеської

міської ради Одеської області (86,3 бали);
• команду  Жмеринської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 1

комунальної  власності  території  громади  міста  Жмеринка  Вінницької
області (82,3 бали);

• команду  комунального  закладу  «Полтавський  навчально-виховний

комплекс № 36» Полтавської міської ради Полтавської області (80,3 бали).

ІІІ місце
• команду  комунального  закладу  «Компаніївське  навчально-виховне

об’єднання»  Компаніївської  селищної  ради  Кіровоградської  області
(80 балів);

• команду  Великолазівського  закладу  загальної  середньої  освіти

І-ІІІ  ступенів  Баранинської  сільської  ради  Ужгородського  району
Закарпатської області (68 балів);

• команду Шосткинського навчально-виховного комплексу: спеціалізована

школа  І-ІІ  ступенів-ліцей  Шосткинської  міської  ради  Сумської  області
(55 балів);

• команду  комунальної  установи  «Григорівська  загальноосвітня  школа»

Пологівської районної ради Запорізької області (55 балів).

2. Нагородити Грамотою Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України переможців



фінального етапу Всеукраїнського юннатівського природоохоронного руху
«Зелена естафета» серед команд закладів позашкільної освіти:

Гран Прі
команду комунального закладу «Вінницька обласна станція юних 
натуралістів»(92 бали);

І місце
• командукомунального позашкільного навчального закладу «Станція юних

натуралістів» м. Павлограда Дніпропетровської області (89 балів);

ІІ місце
• команду  комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» (79 балів);
• команду  комунального  закладу  «Чернігівська  обласна  станція  юних

натуралістів» (78 балів).

ІІІ місце
• команду  Миргородського  міського  центру  еколого-натуралістичної

творчості учнівської молоді Полтавської області (62 бали);
• команду Шосткинської  міської  станції  юних натуралістів Шосткинської

міської ради Сумської області (60 балів);
• команду  комунального  закладу  «Черкаський  обласний  центр  роботи  з

обдарованими дітьми Черкаської обласної ради» (58 балів);
• команду  Закарпатського  обласного  еколого-натуралістичного  центру

учнівської молоді (52 бали).

3. Нагородити Грамотою Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України керівників
команд закладів позашкільної освіти та закладів загальної середньої освіти
за  ефективну  організаційну  роботу  та  залучення  дітей  до  участі  у
фінальному етапі Всеукраїнського юннатівського природоохоронного руху
«Зелена естафета»:

• Іваськевич  Галину  Леонтіївну,  методиста  комунального  закладу

«Вінницька обласна станція юних натуралістів»;
• Мамотенко  Юлію  Олександрівну  заступника  директора  комунального

позашкільного  навчального  закладу  «Станція  юних  натуралістів»
м. Павлограда Дніпропетровської області;

• Самойлову  Аллу  В’ячеславівну,  завідуючу  відділу  екології  та

природоохоронної  роботи  Закарпатського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Закарпатської області;



• Деревянченка Романа Васильовича, практичного психолога комунального

закладу «Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді» Запорізької області;

• Полтавець  Світлану  Владиславівну,  керівника  гуртків  комунального

закладу  «Компаніївське  навчально-виховне  об’єднання»  Компаніївської
селищної ради Кіровоградської області;

• Малицьку  Ольгу  Ярославівну;  вчителя  біології  Великомостівського

закладу  загальної  середньої  освіти  Сокальського  району  Львівської
області;

• Сержанову Наталію Миколаївну, вчителя біології  та  географії  Одеської

загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  92  Одеської  міської  ради
Одеської області;

• Кохановську Оксану Василівну, керівника гуртків Шосткинської міської

станції юних натуралістів Шосткинської міської ради Сумської області;
• Ломовцеву Ірину Миколаївну, методиста Миргородського міського центру

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Полтавської області;
• Гуржій  Олену  Олександрівну,вчителя  біології  комунального  закладу

«Полтавський навчально-виховний комплекс № 36» Полтавської міської
ради Полтавської області;

• Чандик  Людмилу  Іванівну,  вчителя  біології  Вовковиївської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Демидівського району Рівненської
області

• Кузьменко Вікторію Дмитрівну. завідуючу відділом організаційно-масової

роботи  комунального  закладу  «Чернігівська  обласна  станція  юних
натуралістів»;

• Загубиногу  Оксану  Олексіївну,  вчителя  біології  Скородистицької

загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  «Школа  життєтворчості»
Чорнобаївського району Черкаської області.

4. Надати  Подяку  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за підготовку
та  вдале  проведення  фінального етапу  Всеукраїнського  юннатівського
природоохоронного руху «Зелена естафета»:

• Давиденко  Людмилі  Василівні,  директору  комунального  закладу

«Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської
обласної ради»;

• Баданюк  Валентині  Миколаївні,  заступнику  директора  з  навчально-

виховної  роботи  комунального  закладу  «Черкаський  обласний  центр
роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради»



• Іващенко  Ніні  Петрівні,  завідуючій  методичного  відділукомунального

закладу  «Черкаський  обласний  центр  роботи  з  обдарованими  дітьми
Черкаської обласної ради»;

• Огребі  Людмилі  Миколаївні,  завідуючій відділом організаційно-масової

роботикомунального  закладу  «Черкаський  обласний  центр  роботи  з
обдарованими дітьми Черкаської обласної ради»;

• Яненко  Наталії  Володимирівні,  методистукомунального  закладу

«Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської
обласної ради»;

• Пасічнику  Андрію  Леонідовичу,  методистукомунального  закладу

«Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської
обласної ради»;

• Смицькій  Наталії  Вікторівні,  керівнику  гуртківкомунального  закладу

«Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської
обласної ради»;

• Хулап  Людмилі  Іванівні,  керівнику  гуртківкомунального  закладу

«Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської
обласної ради».

5. Надати  Подяку  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за сприянні у
проведенні  фінального  етапу  Всеукраїнського  юннатівського
природоохоронного руху «Зелена естафета»:

• Чемерис  Інгріді  Альгімантівні,  кандидату  біологічних  наук,  доценту,

завідувачу кафедри загальної екології, педагогіки та психології, помічнику
декана  будівельного  факультету  з  навчально-методичної  роботи
Черкаського державного технологічного університету;

• Жицькій Людмилі Іванівні, кандидату біологічних наук, доцент  кафедри

екології Черкаського державного технологічного університету;
• Осипенко Вікторії  Вікторівні,  заступнику  директора  з  виховної  роботи

навчально-наукового  інституту  природничих  наук  Черкаського
національного університету ім. Б. Хмельницького, кандидату біологічних
наук;

• Носаєвій  Ірині  Петрівні,  вчителю  біології  Червонослобідської  ЗОШ

І-ІІ ступенів №1 Черкаської районної ради Черкаської області;
• Левицькому  Анатолію  Юхимовичу,  головному  спеціалісту  відділу

лісового та мисливськогого сподарства Черкаського обласного управління
лісового та мисливського господарства.

6. Висловити  подяку  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за сприянні у



проведенні  фінального  етапу  Всеукраїнського  юннатівського
природоохоронного руху «Зелена естафета»:

• Управлінню освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації;

• Черкаському державному технологічному університету;

• Черкаському національному університету ім. Б. Хмельницького;

7. Висловити  подяку  керівникам  всіх  навчальних  закладів  –
учасникам  фінального етапу  Всеукраїнського  юннатівського
природоохоронного  руху  «Зелена  естафета»  за  поширення  екологічних
знань  серед  учнівської  молоді,  формування  духовного  розвитку  та  за
проведену  еколого-просвітницьку  і  природоохоронну  діяльність
навчальних закладів. 

 
8. Адміністрація Національного еколого-натуралістичного центру

учнівської молоді Міністерства освіти і науки України висловлює подяку
начальникам  департаментів  (управлінь)  освіти  і  науки  обласних
державних  адміністрацій,  керівництву  позашкільних  і  загальноосвітніх
навчальних  закладів  за  здійснення  організаційних  заходів  щодо
забезпечення  участі  делегацій  у  фінальному  етапі  Всеукраїнського
юннатівського природоохоронного руху «Зелена естафета».

9.  За  рішенням  журі  Естафети  право  на  проведення  у  2019  році
Фінального етапу Всеукраїнського юннатівського природоохоронного руху
«Зелена  естафета»  залишити  за  комунальним  закладом  «Черкаський
обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради».

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


