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

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 04.01.2018
№12 «Про затвердження Плану всеукраїнських і  міжнародних організаційно-
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за  основними
напрямами  позашкільної  освіти)  та  Плану  семінарів-практикумів  для
педагогічних  працівників  позашкільних  навчальних  закладів  на  2018  рік,
відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 05.05.2018 № 3-446
«Про  проведення  VI  Всеукраїнського  експедиційно-польового  збору  команд
юних зоологів»,  з  метою активізації  природоохоронної  діяльності,  залучення
учнівської молоді до зоологічних досліджень, поліпшення ефективності роботи
в гуртках  еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти з 12 до 14
червня 2018 року Національним еколого-натуралістичним центром учнівської
молоді спільно з Департаментом освіти і науки Харківської обласної державної
адміністрації, Комунальним закладом «Харківський обласний Палац дитячої та
юнацької  творчості»  та  ГО  «Фельдман  Екопарк»  було  проведено
VІ Всеукраїнський експедиційно-польовий збір  команд юних зоологів  (далі  -
Збір).

У заході взяли участь 19 команд юних зоологів з 15 регіонів України з
числа учасників науково-дослідних експедицій, зоологічних практик, екскурсій
із  практичним  досвідом  роботи  із  зоології  з  Вінницької,  Волинської,
Дніпропетровської,  Донецької,  Закарпатської,  Запорізької,  Кіровоградської,
Полтавської,  Рівненської,  Сумської,  Харківської,  Херсонської,  Хмельницької,
Чернівецької та Чернігівської областей.

Під час Збору юні зоологи провели наукові дослідження тваринного світу
Слобожанщини,  ознайомилися  з  діяльністю  Центру  реабілітації  рукокрилих
Feldman Ekopark, здійснили  польові практикуми з орнітології,  охорони дикої
фауни  та  ентомології,  навчально-пізнавальні  екскурсії  до  музею  «Природа»
Харківського національного університету В.Н. Каразіна, музею історії Палацу,
РЛП «Фельдман Екопарк», дельфінарію «Немо». Учасники  Збору презентували
свої дослідницькі роботи із зоології, над якими вони працювали протягом року,



представили фотографії  на  фотовиставку  за  темою «Червонокнижні  тварини
рідного краю».

Відповідно  до  висновків  журі  за  підсумками  роботи  експедиційно-
польового збору команд юних зоологів,

НАКАЗУЮ:

1.  Визнати  переможцями  в  конкурсі-презентації  команд-учасників
VІ Всеукраїнського експедиційно-польового збору команд юних зоологів та
нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді МОН України за високий рівень проведення досліджень
із вивчення фауни рідного краю:

за І місце (100 балів) – команду юних зоологів м. Краматорська Донецької
області   (Морозова  Варвара,  Коваленко  Микита,  Скряга  Валерія,
вихованці творчого об’єднання юннатів і зоологів Краматорського центру
позашкільної роботи, керівник – Ксенжук О.І.);
за  ІІ  місце (90  балів)  –  команду  юних  зоологів  Центру  реабілітації
рукокрилих Feldman Ekopark (Шанюк Наталія, Некрутов Ілля, вихованці
Центру реабілітації рукокрилих Feldman Ecopark, керівник  – Прилуцька
А.С.);
за  ІІ місце (90 балів) – команду юних зоологів Кіровоградської області
(Карталиш Діана, Буркацька Даяна, Шибицька Тетяна, вихованці гуртка
«Юні  орнітологи»  Комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний
центр еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»,  керівник –
Шевцов А.В.);
за  ІІ  місце  (90 балів)   –  команду юних зоологів   Чернівецької  області
(Гресько  Михайло,Тимощук  Діана,  Гресько  Анастасія,  Ракочий
Вітязьслав,  вихованці  Комунального  закладу  «Чернівецький  обласний
еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді»,  керівник  –
Хлус Л.М.);
за  ІІІ місце (80 балів)  – команду юних зоологів Комунального закладу
«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» (Толстяку
Микиті, Моїсеєнко Маргариті, Стаднику Олексію, вихованці гуртка «Юні
зоологи» Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та
юнацької творчості», керівник – Суворова Г.Д.);
за  ІІІ місце (80 балів) – команду юних зоологів Вінницької області (Гут
Тетяна,  Ваколюк  Тетяна,  вихованці  гуртка  «Основи  ентомології»
Вінницької обласної станції юних натуралістів, керівник – Чехівська І.С.);
за  ІІІ  місце (80  балів)  –  команду  юних  зоологів  Запорізької  області
(Омельченко Ілля,  Панченко Анна, вихованці гуртка «Біологія людини»
Запорізького  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді, керівник– Жабицька А.Г.);



за  ІІІ  місце (80  балів)  –  команду  юних  зоологів  Донецької  області
(Коваленко  Єлизавета,  Явтушенко  Олександра,  Куковська  Єлизавета,
вихованці  гуртка  «Основи  генетики»  Великоновосілківської  районної
станції юних натуралістів Донецької області, керівник – Мамука Н. В.).

2.  Визнати  переможцями  конкурсу  фоторобіт  «Червонокнижні
тварини рідного краю» VІ Всеукраїнського експедиційно-польового збору
команд  юних  зоологів  і  нагородити  грамотою  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді МОН України:

за  І  місце (100  балів)  –  команду  юних зоологів  Хмельницької  області
(Бортник  Богдан,  Грушко  Сергій,  Дмітрієва  Оксана,  вихованці  гуртка
юних  орнітологів  Голосківської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Меджибізької  селищної  ради  Летичівського  району,  керівник  –  Новак
В.О.);
за ІІ місце (90 балів) – команду юних зоологів Дніпропетровської області
(Харченко Діана,  М’яло  Ангеліна,  Чередник  Олексій,  вихованці  гуртка
«Юні  акваріумісти»  Комунального  позашкільного  навчального  закладу
«Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Дніпровської районної ради, керівник – Хуторна Т.С.);
за  ІІ місце (90 балів) – команду юних зоологів Вінницької області (Гут
Тетяна,  Ваколюк  Тетяна,  вихованці  гуртка  «Основи  ентомології»
Вінницької обласної станції юних натуралістів, керівник – Чехівська І.С.);
за  ІІІ  місце (80  балів)  –  команду юних зоологів  Закарпатської  області
(Гладиш  Микола,  Кузьма  Микита,  Товтин  Юлія,  вихованці  гуртка
«Людина і довкілля» Закарпатського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді, керівник – Павко М.М.);
за  ІІІ  місце (80  балів)  –  команду  юних  зоологів  Херсонської  області
(Кубальска Анна,  Жакоміна  Софія,  вихованці  гуртка  «Юні  орнітологи»
Комунального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді» Херсонської міської ради, керівники – Жакоміна О.В.,
Купальська О.Ю.);
за  ІІІ місце (80 балів) – команду юних зоологів Кіровоградської області
(Карталиш Діана, Буркацька Даяна, Шибицька Тетяна, вихованці гуртка
«Юні  орнітологи»  Комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний
центр еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»,  керівник –
Шевцов А.О.);
за  ІІІ  місце (80  балів)  –  команду  юних зоологів  Балаклійської  станції
юних натуралістів  Харківської  області  (Буділко Максим,  Хоменко Іван,
Шапорда Інна, вихованці гуртка «Основи біології» Балаклійської станції
юних  натуралістів  Балаклійської  районної  ради,  керівник  –  Волкодав
О.О.);



3.  Визнати  переможцями  в  номінаціях  VІ  Всеукраїнського
експедиційно-польового  збору  команд  юних  зоологів  та  нагородити
грамотою  Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді МОН України: 

3.1. у номінації «Охорона дикої фауни»
за  І  місце  (100  балів)  –  команду  юних  зоологів  Чернівецької  області
(Гресько  Михайло,  Тимощук  Діана,  Гресько  Анастасія,  Ракочий
Вітязьслав,  вихованці  Комунального  закладу  «Чернівецький  обласний
еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді»,  керівник  –
Хлус Л.М.);
за  ІІ  місце  (90  балів)   –  команду  юних  зоологів  Волинської  області
(Касперський  Давид,  вихованець  Маневицького  районного  Центру
творчості дітей та юнацтва Волинської області, керівник – Шолом А.Ф.);
за  ІІ  місце (90  балів)  –  команду  юних  зоологів  Сумської   області
(Шевченко Софія, Ковбасенко Любов, Бекреньов Роман, вихованці гуртка
«Жива планета» Комунального закладу Сумської міської ради «Сумський
міський  центр  еколого-натуралістичної   творчості  учнівської   молоді»,
керівник –      Гончаренко А.В.);
за  ІІІ  місце (80  балів)  –  команду  юних  зоологів  Полтавської  області
(Плюйко  Олександра,  Ляшенко  Аделіна,   вихованці  очно-заочної
біологічної  школи  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді,
керівник – Брижак Л.М.);
за  ІІІ  місце (80  балів)  –  команду  юних  зоологів  Рівненської  області
(Алексійчук  Софія,  Дулачик  Інна,  вихованці  гуртка  «Юні  зоологи»
Комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної
ради, керівник –Момотюк М.Т.);
за  ІІІ місце (80 балів)  – команду юних зоологів Комунального закладу
«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» (Моїсеєнко
Маргарита,  Стадник  Олексій,  Толстяк  Микита,  вихованці  гуртка  «Юні
зоологи» Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та
юнацької творчості», керівник – Суворова Г.Д.);

3.2. у номінації «Кращий орнітолог»
за  І  місце (100  балів)  –  команду  юних  зоологів  Чернівецької  області
(Гресько  Михайло,  Тимощук  Діана,  Гресько  Анастасія,  Ракочий
Вітязьслав,  вихованці  Комунального  закладу  «Чернівецький  обласний
еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді»,  керівник  –  Хлус
Л.М.);
за ІІ місце (90 балів) – команду юних зоологів м. Краматорська Донецької
області (Морозова Варвара, Коваленко Микита, Скряга Валерія, вихованці



творчого  об’єднання  юннатів  і  зоологів  Краматорського  центру
позашкільної роботи, керівник– Ксенжук О.І.);
за  ІІІ  місце (80  балів)  –  команду  юних  зоологів   Запорізької  області
(Омельченко Ілля,  Панченко Анна, вихованці гуртка «Біологія людини»
Запорізького  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді, керівник – Жабицька А.Г.);
за  ІІІ  місце (80  балів)  –  команду  юних  зоологів   Дніпропетровської
області  (Харченко Діана,  М’яло Ангеліна,  Чередник Олексій,  вихованці
гуртка  «Юні  акваріумісти»  Комунального  позашкільного  навчального
закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Дніпровської районної ради, керівник –  Хуторна Т.С.);
за  ІІІ  місце (80  балів)  –  команду  юних  зоологів  Центру  реабілітації
рукокрилих Feldman Ekopark м. Харків (Шанюк Наталія, Некрутов Ілля,
вихованці  Центру реабілітації  рукокрилих Feldman Ecopark,  керівник  –
Прилуцька А.С.).

3.3. Номінація «Кращий ентомолог»:
за  І  місце (100  балів)  –  команду  юних  зоологів  Закарпатської  області
(Гладиш  Микола,  Кузьма  Микита,  Товтин  Юлія,  вихованці  гуртка
«Людина і довкілля»  Закарпатського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді, керівник – Павко М.М.);
за  ІІ  місце (90  балів)  –  команду  юних  зоологів  Чернівецької  області
(Гресько  Михайло,  Тимощук  Діана,  Гресько  Анастасія,  Ракочий
Вітязьслав,  вихованці  Комунального  закладу  «Чернівецький  обласний
еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді»,  керівник  –  Хлус
Л.М.);
за ІІ місце (90 балів) – команду юних зоологів Дніпропетровської області
(Харченко Діана,  М’яло  Ангеліна,  Чередник  Олексій,  вихованці  гуртка
«Юні  акваріумісти»  Комунального  позашкільного  навчального  закладу
«Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Дніпровської районної ради, керівник – Хуторна Т.С.);
за  ІІ  місце (90  балів)  –  команду  юних  зоологів  Рівненської  області
(Алексійчук  Софія,  Дулачик  Інна,  вихованці  гуртка  «Юні  зоологи»
Комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної
ради, керівник – Момотюк М.Т.);
За  ІІ  місце  (90  балів)  –  команду  юних  зоологів  Волинської  області
(Касперський  Давид,  вихованець  Маневицького  районного  Центру
творчості дітей та юнацтва Волинської області, керівник – Шолом А.Ф.);
за  ІІІ  місце (80  балів)  –  команду  юних  зоологів  м.  Краматорська
Донецької  області  (Морозова  Варвара,  Коваленко  Микита,  Скряга
Валерія, вихованці  творчого  об’єднання  юннатів  і  зоологів
Краматорського центру позашкільної роботи, керівник – Ксенжук О.І.); 



за  ІІІ  місце (80  балів)  –  команду  юних  зоологів  Сумської  області
(Шевченко Софія, Ковбасенко Любов, Бекреньов Роман, вихованці гуртка
«Жива планета» Комунального закладу Сумської міської ради «Сумський
міський  центр  еколого-натуралістичної   творчості  учнівської   молоді»
керівник – Гончаренко А.В.);
за  ІІІ  місце (80  балів)  –  команду  юних  зоологів  Полтавської  області
(Плюйко  Олександра,  Ляшенко  Аделіна,  вихованці  очно-заочної
біологічної  школи  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді, керівник – Брижак Л.М.);
за  ІІІ  місце (80  балів)  –  команду  юних  зоологів  Запорізької  області
(Омельченко Ілля,  Панченко Анна, вихованці гуртка «Біологія людини»
Запорізького  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді, керівник – Жабицька А.Ф.);
за  ІІІ  місце (80  балів)  –  команду  юних  зоологів  Чернігівської  області
(Вінніченко  Анастасія,  Салоїд  Дмитро,  вихованці  гуртка  «Основи
ентомології» Комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних
натуралістів», керівник – Велігорська С.В.).

4.  Надати  подяку  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  за  підготовку  та  високий  рівень  проведення
VІ Всеукраїнського експедиційно-польового збору команд юних зоологів:

4.1.  Посмітній  Юлії  Анатоліївні,  заступнику  директора  з  навчально-
виховної  роботи  Комунального  закладу  «Харківський  обласний  Палац
дитячої та юнацької творчості»;
4.2.  Підберезкіній  Тетяні  Євгенівні,  заступнику директора  з  навчально-
методичної роботи Комунального закладу «Харківський обласний Палац
дитячої та юнацької творчості»;
4.3.  Дмитренко  Вікторії  Василівні,  директору  філії  МБФ  «Фонд
Олександра Фельдмана» в Харківській області;
4.4.  Яворській  Ірині  Валентиновні,  керівнику  гуртків  «Юні  зоологи»,
«Юні  конярі»  еколого-натуралістичного  відділу  Комунального  закладу
«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості», керівнику
гуманітарних програм ГО «Фельдман Екопарк»;
4.5. Утєвському Сергію Юрійовичу, доктору біологічних наук, професору
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
4.6. Утєвському Андрію Юрійовичу, кандидату біологічних наук, доценту
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;
4.7. Григор’єву Олексію Яковичу, директору КО «Харківський зоопарк»;
4.8.  Лунячеку  Ростиславу  Едуардовичу,  директору  Музею  природа
Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;



4.9. Кіосі Євгену Олександровичу, старшому викладачу кафедри генетики
і  цитології  біологічного  факультету  Харківського  національного
університету імені В.Н. Каразіна;
4.10.  Леженіній  Ірині  Павлівні,  кандидату  біологічних  наук,  доценту
кафедри зоології та ентомології імені Б.М. Литвинова факультету захисту
рослин   Харківського національного аграрного університету імені  В.В.
Докучаєва;
4.11.Стрєлкову  Дмитру  Георгійовичу,  завідувачу  наукового  відділу
КО «Харківський зоопарк»;
4.12. Шапаренку Сергію Олександровичу, голові ради екологічної групи
«Печеніги»;
4.13.  Ярошенко  Ользі  Іванівні,  методисту  інформаційно-методичного
відділу Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та
юнацької творчості»;
4.14.  Овелян  Вікторії  Керопівні,  завідувачу  еколого-натуралістичного
відділу Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та
юнацької творчості»;
4.15. Чепурній Тетяні Іванівні, завідувачу організаційно-масового відділу
вихованцю  гуртка  «Юні  акваріумісти»,  Комунального  позашкільного
навчального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області;
4.16.  Курукіній  Тетяні  Іванівні  –  методисту  інформаційно-методичного
відділу Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та
юнацької творчості».

5.  Надати  сертифікати  учасника  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  МОН  України
VІ Всеукраїнського експедиційно-польового збору команд юних зоологів:

5.1.  Шолом  Ангеліні  Федорівні,  методисту  Волинського  обласного
еколого-натуралістичного центру;
5.2.  Касперському Давиду, вихованцю Маневицького районного Центру
творчості дітей та юнацтва Волинської області;
5.3.  Ксенжук Олені  Іванівні,  керівнику гуртка  зоологів  Краматорського
центру позашкільної роботи Донецької області;
5.4. Скряга  Валерії, вихованці  творчого  об’єднання  юннатів  і  зоологів
Краматорського центру позашкільної роботи Донецької області;
5.5. Коваленку Микиті, вихованцю творчого об’єднання юннатів і зоологів
Краматорського центру позашкільної роботи Донецької області;
5.6. Морозовій Варварі, вихованці творчого об’єднання юннатів і зоологів
Краматорського центру позашкільної роботи Донецької області;



5.7. Гончаренко Анастасії Володимирівні, завідувачу біологічного відділу
Комунального закладу Сумської  міської ради «Сумський міський центр
еколого-натуралістичної  творчості учнівської  молоді»;
5.8. Бекреньова Романа, вихованця гуртка «Жива планета» Комунального
закладу  Сумської  міської  ради  «Сумський  міський  центр  еколого-
натуралістичної  творчості учнівської  молоді»;
5.9. Ковбасенко Любові, вихованці гуртка «Жива планета» Комунального
закладу  Сумської  міської  ради  «Сумський  міський  центр  еколого-
натуралістичної  творчості учнівської  молоді»;
5.10.  Шевченко Софії,  вихованці  гуртка «Жива планета» Комунального
закладу  Сумської  міської  ради  «Сумський  міський  центр  еколого-
натуралістичної  творчості учнівської  молоді»;
5.11.  Мамуці  Наталії  Василівні,  директору  Великоновосілківської
районної станції юних натуралістів Донецької області;
5.12.  Куковській  Єлизаветі,  вихованці  гуртка  «Основи  генетики»
Великоновосілківської   районної  станції  юних  натуралістів  Донецької
області;
5.13.  Явтушенко  Олександрі,  вихованці  гуртка  «Основи  генетики»
Великоновосілківської   районної  станції  юних  натуралістів  Донецької
області;
5.14.  Коваленко  Єлизаветі,  вихованці  гуртка  «Основи  генетики»
Великоновосілківської   районної  станції  юних  натуралістів  Донецької
області;
5.15.  Жабицькій  Анжелі  Геннадіївні,  завідуючій  організаційно-масовим
відділом  Запорізького  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді;
5.16.  Панченко Анні,  вихованці  гуртка «Біологія  людини» Запорізького
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
5.17. Омельченку Іллі, вихованцю гуртка «Біологія людини» Запорізького
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
5.18.  Брижак  Людмилі  Михайлівні,  завідувачу  відділу  біології  та
методичної  роботи  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді;
5.19.  Ляшенко  Аделіні,  вихованці  очно-заочної  біологічної  школи
Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді;
5.20.  Плюйко  Олександрі,  вихованці  очно-заочної  біологічної  школи
Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді;
5.21.  Новаку  Володимиру  Олександровичу,  учителю  природознавства,
керівнику гуртка юних орнітологів Голосківської загальноосвітньої школи



І-ІІІ  ступенів  Меджибізької  селищної  ради  Летичівського  району
Хмельницької області;
5.22. Бортнику Богдану, учню 9 класу, вихованцю гуртка юних орнітологів
Голосківської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Меджибізької
селищної ради Летичівського району Хмельницької області;
5.23.  Дмітрієвій  Оксані,  учениці  9  класу,  вихованці  гуртка  юних
орнітологів  Голосківської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Меджибізької селищної ради Летичівського району Хмельницької області;
5.24. Грушку Сергію, учню 7 класу, вихованцю гуртка юних орнітологів
Голосківської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Меджибізької
селищної ради Летичівського району Хмельницької області;
5.25.  Хлус  Ларисі  Миколаївні,  методисту  відділу  екологічної  освіти,
керівнику  гуртків  Комунального  закладу  «Чернівецький  обласний
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді»;
5.26. Гресько Анастасії, вихованці секції «Індивідуальна робота еколого-
біологічного  напряму  з  обдарованими  дітьми»  Комунального  закладу
«Чернівецький  обласний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської
молоді»;
5.27.  Тимощук  Діані,  вихованці  секції  «Індивідуальна  робота  еколого-
біологічного  напряму  з  обдарованими  дітьми»  Комунального  закладу
«Чернівецький  обласний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської
молоді»;
5.28.  Греську  Михайлу,  вихованцю  гуртка  «Основи  фенології»
Комунального закладу «Чернівецький обласний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді»;
5.29.  Ракочому  Вітязьславу,  вихованцю  гуртка  «Основи  фенології»
Комунального закладу «Чернівецький обласний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді»;
5.30. Волкодав Олені Олександрівні, керівнику гуртка «Основи біології»
Балаклійської  станції  юних  натуралістів  Балаклійської  районної  ради
Харківської області;
5.31.  Шапорді  Інні,  вихованці  гуртка  «Основи  біології»  Балаклійської
станції  юних  натуралістів  Балаклійської  районної  ради  Харківської
області;
5.32.Хоменку  Івану, вихованцю гуртка  «Основи  біології»  Балаклійської
станції  юних  натуралістів  Балаклійської  районної  ради  Харківської
області;
5.33. Буділку Максиму, вихованцю гуртка «Основи біології» Балаклійської
станції  юних  натуралістів  Балаклійської  районної  ради  Харківської
області;
5.34. Чехівській Ірині Сергіївні, керівнику гуртка «Основи ентомології»
Вінницької обласної станції юних натуралістів;



5.35.  Гут  Тетяні,  вихованці  гуртка  ««Основи  ентомології»  Вінницької
обласної станції юних натуралістів;
5.36. Ваколюк Тетяні, вихованці гуртка ««Основи ентомології» Вінницької
обласної станції юних натуралістів;
5.37.  Хуторній  Тетяні  Сергіївні,  керівнику  гуртків  «Юні  акваріумісти»
Комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Дніпровської районної ради
Дніпропетровської області;
5.38.  Череднику  Олексію,  вихованцю  гуртка  «Юні  акваріумісти»,
Комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Дніпровської районної ради
Дніпропетровської області; 
5.39. М’яло Ангеліні, вихованці гуртка «Юні акваріумісти» Комунального
позашкільного  навчального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді»  Дніпровської  районної  ради
Дніпропетровської області; 
5.40. Харченко Діані, вихованці гуртка «Юні акваріумісти» Комунального
позашкільного  навчального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді»  Дніпровської  районної  ради
Дніпропетровської області; 
5.41.  Павко Марині  Миколаївні,  керівнику гуртка «Людина  і  довкілля»
Закарпатського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді;
5.42. Товтин Юлії, вихованці гуртка «Людина і довкілля» Закарпатського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
5.43.  Кузьмі  Микиті,  вихованцю  гуртка  «Людина  і  довкілля»
Закарпатського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді;
5.44.  Гладишу  Миколі,  вихованцю  гуртка  «Людина  і  довкілля»
Закарпатського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді;
5.45.  Момотюк  Марії  Тарасівні,  керівнику  гуртка  «Юні  зоологи»
Комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної
ради;
5.46.  Дулачик  Інні,  вихованці  гуртка  «Юні  зоологи»  Комунального
закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;
5.47.  Алексійчук Софії,  вихованці  гуртка «Юні зоологи» Комунального
закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;
5.48.  Прилуцькій  Альоні  Сергіївні,  керівнику  Центру  реабілітації
рукокрилих Feldman Ecopark;
5.49. Шанюк Наталії, вихованці Центру реабілітації рукокрилих Feldman
Ecopark;



5.50. Некрутову Іллі, вихованцю Центру реабілітації рукокрилих Feldman
Ecopark;
5.51.  Велігорській  Світлані  Віталіївні,  завідувачу відділу  Комунального
закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»;
5.52.   Салоїду  Дмитру,  вихованцю  гуртка  «Основи  ентомології»
Комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»;
5.53.  Вінніченко  Анастасії,  вихованці  гуртка  «Основи  ентомології»
Комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»;
5.54. Жакоміній Олені Василівні, керівнику гуртків Комунального закладу
«Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Херсонської міської ради;
5.55. Кубальській Олені Юріївні, керівнику гуртків Комунального закладу
«Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Херсонської міської ради;
5.56. Жакоміній Софії, вихованці гуртка «Юні орнітологи» Комунального
закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Херсонської міської ради;
5.57. Кубальскій Анні, вихованці гуртка «Юні орнітологи» Комунального
закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Херсонської міської ради;
5.58.  Шевцову  Анатолію  Олексійовичу,   керівнику  гуртка  «Юні
орнітологи»  Комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»;
5.59.  Шибицькій  Тетяні,  вихованці  гуртка  «Юні  орнітологи»
Комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»;
5.60. Буркацькій Даяні, вихованці гуртка «Юні орнітологи» Комунального
закладу  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді»;
5.61. Карталиш Діані, вихованці гуртка «Юні орнітологи» Комунального
закладу  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді»;
5.62.  Суворовій  Ганні  Дмитрівні,  керівнику  гуртка  «Юні  зоологи»
Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості»;
5.63.Толстяку  Микиті,  вихованцю гуртка  «Юні  зоологи»  Комунального
закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості»;
5.64. Стаднику Олексію, вихованцю гуртка «Юні зоологи» Комунального
закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості»;
5.65.  Моїсеєнко  Маргариті,  вихованці  гуртка  «Юні  зоологи»
Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості».



6.  Надати  подяку  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  МОН  України  керівникам  делегацій  за  високий
професіоналізм  та  підготовку  учнівської  молоді  до  участі  в
VІ Всеукраїнському експедиційно-польовому зборі команд юних зоологів:

6.1.  Шолом  Ангеліні  Федорівні,  методисту  Волинського  обласного
еколого-натуралістичного центру;
6.2.  Ксенжук Олені  Іванівні,  керівнику гуртка  зоологів  Краматорського
центру позашкільної роботи Донецької області;
6.3. Гончаренко Анастасії Володимирівні, завідувачу біологічним відділом
Комунального закладу Сумської міської  ради «Сумський міський центр
еколого-натуралістичної  творчості учнівської молоді»;
6.4.  Мамуці  Наталії  Василівні,  директору  Великоновосілківської
районної станції юних натуралістів Донецької області;
6.5.  Жабицькій  Анжелі  Геннадіївні,  завідуючій  організаційно-масовим
відділом  Запорізького  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді;
6.6.  Брижак  Людмилі  Михайлівні,  завідувачу  відділу  біології  та
методичної  роботи  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді;
6.7.  Новаку  Володимиру  Олександровичу,  учителю  природознавства,
керівнику гуртка юних орнітологів Голосківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів   Меджибізької  селищної  ради  Летичівського  району
Хмельницької області;
6.8.  Хлус  Ларисі  Миколаївні,  методисту  відділу  екологічної  освіти,
керівнику  гуртків  Комунального  закладу  «Чернівецький  обласний
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді»;
6.9.  Волкодав Олені  Олександрівні,  керівнику гуртка «Основи біології»
Балаклійської  станції  юних  натуралістів  Балаклійської  районної  ради
Харківської області;
6.10.Чехівській  Ірині  Сергіївні,  керівнику гуртка  «Основи ентомології»
Вінницької обласної станції юних натуралістів;
6.11.  Хуторній  Тетяні  Сергіївні,  керівнику  гуртків  «Юні  акваріумісти»
Комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Дніпровської районної ради
Дніпропетровської області;
6.12.  Павко Марині  Миколаївні,  керівнику гуртка  «Людина і  довкілля»
Закарпатського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді;
6.13.  Момотюк  Марії  Тарасівні,  керівнику  гуртка  «Юні  зоологи»
Комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної
ради;



6.14.  Прилуцькій  Альоні  Сергіївні,  керівнику  Центру  реабілітації
рукокрилих Feldman Ecopark;
6.15.  Велігорській  Світлані  Віталіївні,  завідувачу  відділу Комунального
закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»;
6.16. Жакоміній Олені Василівні, керівнику гуртків Комунального закладу
«Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Херсонської міської ради;
6.17. Кубальській Олені Юріївні, керівнику гуртків Комунального закладу
«Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Херсонської міської ради;
6.18.  Шевцову  Анатолію  Олексійовичу,   керівнику  гуртка  «Юні
орнітологи»  Комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»;
6.19.  Суворовій  Ганні  Дмитрівні,  керівнику  гуртка  «Юні  зоологи»
Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості»;
6.20.  Заїці  Світлані  Миколаївні,  методисту  відділу  освіти  Ізюмської
районної  ради  Харківської  області,  вчителю  біології  Студенокського
навчально-виховного  комплексу  Ізюмської  районної  ради  Харківської
області.

7.  Адміністрація та  педагогічний колектив Національного еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  висловлює  щиру  подяку  за
високий рівень організації та проведення Збору Карповій Ларисі Георгіївні,
директору  Департаменту  науки  і  освіти  Харківської  обласної  державної
адміністрації, та директорам Департаментів освіти і науки, в тому числі,
при  районних,  міських  державних  адміністраціях,  керівникам  та
педагогічним працівникам закладів  загальної  середньої  та  позашкільної
освіти  з  Вінницької,  Волинської,  Дніпропетровської,  Донецької,
Закарпатської,  Запорізької,  Кіровоградської,  Полтавської,  Рівненської,
Сумської,  Херсонської,  Хмельницької,  Чернівецької  та  Чернігівської
областей за підготовку учнівської молоді, до участі в заході.

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


