
Міністерство освіти і науки України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

НАКАЗ 

м. Київ

«07» червня 2018 р.       № 63 

 

Про проведення ХІІ Всеукраїнського 

експедиційно-польового збору  

команд юних екологів 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

04.01.2018 року № 12 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю за основними 

напрямками позашкільної освіти на 2018 рік та Плану семінарів-практикумів 

для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 2018 рік, листа 

Міністерства освіти і науки України від 02.05.2018 року № 3-448 «Про 

проведення Всеукраїнського експедиційно-польового збору команд юних 

екологів», наказу Міністерства освіти і науки України від 17.05.2013 року № 545 

«Про затвердження Положення про Всеукраїнські експедиційно-польові збори 

команд юних екологів і натуралістів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 01.06.2013 року № 838-23370, Національним еколого-натуралістичним 

центром учнівської молоді спільно з Івано-Франківським обласним еколого-

натуралістичним центром учнівської молоді з 05 по 07 червня 2018 року в 

Івано-Франківській області на базі Карпатського національного природного 

парку був проведений ХІІ Всеукраїнський експедиційно-польовий збір команд 

юних екологів. 

Його учасниками є 17 команд з Вінницької, Дніпропетровської, 

Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, 

Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Сумської, 

Тернопільської, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей. 

У рамках збору під керівництвом працівників Карпатського національного 

природного парку учасниками заходу були проведені комплексні наукові 

дослідження (з виконанням практичних завдань) біологічного різноманіття 

Карпатського національного природного парку, польовий практикум за темою: 

«Екологічний моніторинг на природоохоронних територіях» за двома модулями 

«Дослідження фауни Карпатського національного природного парку» та 

«Дослідження флори Карпатського національного природного парку»; 

навчальні екскурсії по території парку, відвідування екотуристичного візит-

центру, вольєрного господарства тощо. 

Команди-учасники представили звіти-презентації про проведені протягом 

року експедиції, походи, польові практики на природоохоронних територіях 



своєї області, взяли участь у фотовиставці фоторобіт за темою: «Екологічний 

моніторинг на природоохоронних територій свого регіону» та 

продемонстрували свої знання під час захисту польового практикуму. 

За результатами конкурсних випробувань на підставі висновків журі 

 

НАКАЗУЮ 

 

1. Визнати переможцями ХІІ Всеукраїнського експедиційно-

польового збору команд юних екологів, нагородити Дипломами від 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

Міністерства освіти і науки України та нагородними вимпелами за:  

І місце 

-команду юних екологів Вільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Вільської сільської ради Черняхівського району Житомирської області (у 

складі Бондарчук Ілони та Сінкевича Мирослава) 

ІІ місце 

-команду юних екологів комунального закладу «Кіровоградський 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» (у 

складі Малиновського Максима та Василишиної Яни); 

-команду юних екологів Вінницької обласної станції юних натуралістів (у 

складі Голованової Єлизавети та Коберника Богдана) 

ІІІ місце 

-команду юних екологів Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (у складі Мулявки Єви та 

Бугай Аліни); 

-команду юних екологів Небилівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Рожнятівського району Івано-Франківської області (у складі 

Гугняк Анастасії та Мельник Інни); 

-команду юних екологів комунального закладу «Охтирський міський 

центр позашкільної  освіти – Мала академія наук учнівської молоді» 

Сумської області (у складі Моісєєнка Дмитра та Заяц Інни). 

 

2. Визнати переможцями у номінаціях ХІІ Всеукраїнського 

експедиційно-польового збору команд юних екологів та нагородити 

грамотами від Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді Міністерства освіти і науки України:  

Номінація фотовиставка за темою: «Екологічний моніторинг на 

природоохоронних територіях свого регіону» 

І місце 

-команду юних екологів комунального закладу «Кіровоградський 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» (у 

складі Малиновського Максима та Василишиної Яни) 



ІІ місце 

-команду юних екологів комунального закладу «Охтирський міський 

центр позашкільної  освіти – Мала академія наук учнівської молоді» 

Сумської області (у складі Моісєєнка Дмитра та Заяц Інни); 

-команду юних екологів Тернопільського обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді (у складі Єднорович Анни  та 

Щурко Софії) 

ІІІ місце 

-команду юних екологів комунального закладу «Станція юних 

натуралістів» Рівненської обласної ради (у складі Довгалюка Олександра 

та Сергеєвої Ольги); 

-команду юних екологів комунального закладу Львівської обласної ради 

«Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді» (у складі Баран Юлії та Прийми Олега); 

-команду юних екологів Зорянської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

імені Петра Савелійовича Дубрівного Костянтинівського району 

Донецької області (у складі Москаленко Ксенії та Кримської Єлизавети) 

 

Номінація «Звіт-презентація про проведені експедиції, походи, польові 

практики на природоохоронних територіях своєї області» 

(домашнє завдання) 

І місце 

-команду юних екологів Вільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Вільської сільської ради Черняхівського району Житомирської області (у 

складі Бондарчук Ілони та Сінкевича Мирослава) 

ІІ місце 

-команду юних екологів Небилівської  загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Рожнятівського району Івано-Франківської області (у складі 

Гугняк Анастасії та Мельник Інни); 

-команду юних екологів Вінницької обласної станції юних натуралістів (у 

складі Голованової Єлизавети та Коберника Богдана) 

ІІІ місце 

-команду юних екологів комунального закладу «Кіровоградський 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» (у 

складі Малиновського Максима та Василишиної Яни); 

-команду юних екологів Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (у складі Мулявки Єви та 

Бугай Аліни); 

-команду юних екологів Закарпатського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (у складі Деміч Олександри) 

 



Номінація «Захист проектів за індивідуальними командними темами з 

польового практикуму» 

Модуль №1 «Дослідження фауни Карпатського національного  

природного парку» 

І місце 

-команду юних екологів Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (у складі Мулявки Єви та 

Бугай Аліни) 

ІІ місце 

-команду юних екологів Вінницької обласної станції юних натуралістів (у 

складі Голованової Єлизавети та Коберника Богдана); 

-команду юних екологів комунального закладу «Кіровоградський 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» (у 

складі Малиновського Максима та Василишиної Яни) 

ІІІ місце 

-команду юних екологів Вільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Вільської сільської ради Черняхівського району Житомирської області (у 

складі Бондарчук Ілони та Сінкевича Мирослава); 

-команду юних екологів Небилівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Рожнятівського району Івано-Франківської області (у складі 

Гугняк Анастасії та Мельник Інни); 

-команду юних екологів комунального закладу «Чернігівська обласна 

станція юних натуралістів» (у складі Марус Оксани та Хохол Ірини) 

 

Модуль №2 «Дослідження флори Карпатського національного  

природного парку» 

І місце 

-команду юних екологів комунального закладу «Чернівецький обласний 

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (у складі 

Худого Олександра та Волощука Євгена) 

ІІ місце 

-команду юних екологів Черкаської районної станції юних натуралістів 

Черкаської районної ради Черкаської області (у складі Гуриненко Марії та 

Гуні Анни); 

-команду юних екологів комунального закладу освіти «Обласний еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді» Дніпропетровської 

обласної ради (у складі Шевченко Анастасії та Чумак Юлії) 

ІІІ місце 

-команду юних екологів Запорізького обласного центру еколого-

натуралістичного творчості учнівської молоді (у складі Олефіренко Олени 

та Атрощенко Анастасії); 



-команду юних екологів Миколаївського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (у складі Васильєвої Валерії та 

Іюньської Поліни); 

-команду юних екологів Вільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Вільської сільської ради Черняхівського району Житомирської області (у 

складі Бондарчук Ілони та Сінкевича Мирослава) 

 

3. Надати Подяку Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України педагогам-

учасникам ХІІ Всеукраїнського експедиційно-польового збору команд 

юних екологів за поширення екологічних знань серед учнівської молоді та 

високий професіоналізм: 

-Побережнюк Інні Григорівні, завідувачу відділу екології та охорони 

природи Вінницької обласної станції юних натуралістів; 

-Непошивайленко Наталії Олександрівні, к.т.н., керівнику гуртка «Юні 

екологи» комунального закладу «Дитячий екологічний центр» 

Кам’янської міської ради Дніпропетровської обласної ради; 

-Гнибіді Сергію Анатолійовичу, керівнику гуртка «Умілі руки» 

Донецького еколого-натуралістичного центру; 

-Пєгову Сергію Ігоровичу, вчителю біології Вільської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Вільської сілької ради Черняхівського району 

Житомирської області; 

-Самойловій Аллі В’ячеславівні, завідувачу відділу екології та 

природоохоронної роботи Закарпатського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 

-Жабицькій Анжелі Геннадіївні, завідувачу відділу організаційно-масової 

роботи Запорізького обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді; 

-Глушко Ользі Ярославівні, вчителю біології Небилівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рожнятівського району Івано-

Франківської області; 

-Стеблиній Ользі Олександрівні, вчителю географії та біології 

комунального закладу «Долинська загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№2 імені А.С. Макаренка Долинської районної ради» Кіровоградської 

області; 

-Федорову Вадиму Миколайовичу, вчителю географії та біології 

Добронадіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кіровоградської 

області; 

-Дендюк Наталії Іванівні, методисту комунального закладу Львівської 

обласної ради «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді»; 



-Вороніній Надії Михайлівні, методисту Миколаївського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

-Мокляк Аліні Олексіївні, завідувачу відділу екології та охорони природи 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді; 

-Гайдаченко Людмилі Павлівні, завідувачу методичного відділу 

комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної 

ради; 

-Хорошун Вірі Валентинівні, керівнику гуртка комунального закладу 

«Охтирський міський центр позашкільної освіти – Мала академія наук 

учнівської молоді» Сумської області; 

-Шум’як Наталії Романівні, керівнику гуртків «Основи біології» 

Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді; 

-Канюк Ларисі Миколаївні, керівнику гуртка «Фотонатуралісти» 

Черкаської районної станції юних натуралістів Черкаської районної ради 

Черкаської області; 

-Черлінці Любі Василівні, заступнику директора з навчальної роботи 

комунального закладу Чернівецького обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді; 

-Корень Тетяні Іванівні, методисту комунального закладу Чернігівської 

обласної станції юних натуралістів. 

 

4. За сприяння у проведенні ХІІ Всеукраїнського експедиційно-

польового збору команд юних екологів нагородити подякою 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

Міністерства освіти і науки України: 

-Кімаковича Віктора Євстахійовича, директора департаменту освіти, 

науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної 

адміністрації; 

-Онутчака Івана Васильовича, начальника управління освіти виконавчого 

комітету Яремчанської міської ради; 

-Менделюк Світлану Аманівну, директора Яремчанського центру 

позашкільної роботи дітей та юнацтва Яремчанської міської ради; 

-Северилова Степана В’ячеславовича, начальника відділу освіти 

Надвірнянської районної державної адміністрації; 

-Андрусяк Ларису Василівну, директора Надвірнянського районного 

еколого-натуралістичного центру для дітей та юнацтва Надвірнянської 

районної ради; 

-Киселюка Олександра Івановича, заступника директора з навчальної 

роботи Карпатського національного природного парку; 



-Косило Любов Степанівну, молодшого наукового співробітника 

Карпатського національного природного парку; 

-Клим’юка Богдана Богдановича, Делятинського селищного голову 

об’єднаної територіальної громади Надвірнянського району; 

-Косила Михайла Юрійовича, директора Івано-Франківського обласного 

державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді; 

-Гурського Романа Йосиповича, начальника головного управління 

Держпродспоживслужби Івано-Франківської області; 

-Шкутова Віктора Володимировича, начальника Головного управління 

Національної поліції Івано-Франківської області. 

 

5. За високий рівень організації і проведення ХІІ Всеукраїнського 

експедиційно-польового збору команд юних екологів нагородити грамотою 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

Міністерства освіти і науки України:  

-Гудзик Тамару Василівну, директора Івано-Франківського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

-Шинкарук Галину Василівну, заступника директора з навчально-

методичної роботи Івано-Франківського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 

-Максимчук Орисю Іванівну, заступника директора з адміністративно-

господарської роботи Івано-Франківського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 

-Маліборську Людмилу Павлівну, завідувача організаційно-масовим 

відділом Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді; 

-Кухар Ірину Миколаївну, завідувача організаційно-методичним відділом 

Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді; 

-Грабівчук Мирославу Володимирівну, завідувача відділу екології Івано-

Франківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді; 

-Мартинюк Лесю Дмитрівну, методиста відділу екології Івано-

Франківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді. 

 

6. За проведену організаційну роботу із залучення школярів і 

молоді до виїзних форм навчання та підготовку до участі у 

ХІІ Всеукраїнському експедиційно-польовому зборі команд юних екологів 

висловити подяку педагогічним працівникам всіх обласних еколого-

натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів). 

 



7. ХІІІ Всеукраїнський експедиційно-польовий збір команд юних 

екологів у 2019 році буде проведений та територіях природно-заповідного 

фонду у Сумській області. 

 

 

 

Директор НЕНЦ 

доктор педагогічних наук, 

професор       В. В. Вербицький 


