
 

 

 
 

Міністерство освіти і науки України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

НАКАЗ 
м. Київ

«11» квітня 2019 р.       № 37/1 

 

Про підсумки 

фінального етапу Всеукраїнського юннатівського 

природоохоронного руху 

«Зелена естафета 

2018-2019 н.р.» 

 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом МОН від 21.11.2018 

№1292, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 

спільно з управлінням освіти і науки Черкаської обласної державної 

адміністрації, комунальним закладом «Черкаський обласний центр роботи з 

обдарованими дітьми Черкаської обласної ради» з 9 по 11 квітня 2019 року 

провели фінальний етап Всеукраїнського юннатівського природоохоронного 

руху «Зелена естафета». 

Захід започатковано з метою поширення практичної природоохоронної 

роботи в закладах загальної середньої та 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 13 

областей України: Вінницької, Дніпропетровської, Закарпатської, Запорізької, 

Кіровоградської, Львівської, Одеської, Полтавської, Сумської, Черкаської, 

Донецької, Чернігівської та Харківської. 

Програма Всеукраїнського природоохоронного руху включала в себе 

проведення конкурсу-захисту презентацій напрямів роботи Естафети, 

моніторингових досліджень на майданчиках, 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 діяльністю комунального закладу «Черкаський  обласний центр 

роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради», здійснити оглядову 



екскурсію містом та відвідати національну святиню українського народу – 

Тарасову гору в м. Канів. 

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 філії закладу середньої освіти І-ІІ ступенів села Цекинівки опорного 

навчального закладу «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с. 

Велика Кісниця  Ямпільського району Вінницької області (86,2 бала); 

 

І місце 

- команду загальноосвітнього навчального закладу Леськівська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Черкаської області (77,2 бала); 

- команду комунального закладу «Утківська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів» Мереф’янської міської ради Харківської області (77,3 бала); 

- команду Одеської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Одеської міської ради 

Одеської області (84,7 бала). 

 

ІІ місце 

 команду комунального закладу «Полтавський навчально-виховний комплекс 

№ 36» Полтавської області (75,8 бала); 

 команду Олексіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Великоновосілківської сільської ради Донецької області (74,2 бала); 

 команду Відокремленого підрозділу «Богданівська філія І – ІІ ступенів 

комунального закладу «Богданівська опорна загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів» Богданівської сільської ради Павлоградського району 

Дніпропетровської області (71,3 бала); 

 команду Великомостівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів 

 Великомостівської ОТГ Сокальського району Львівської області (71,2 бала); 

 

ІІІ місце 

 команду комунального закладу «Компаніївське навчально-виховне 

об’єднання» Компаніївської селищної ради Кіровоградської області (71 бал); 

 команду Великолазівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Баранинської сільської ради 

Закарпатської області (69,7 бала); 

 команду Великобілозерської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №3 



Запорізької області (65,5 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 «Черкаський обласний центр роботи з 

обдарованими дітьми Черкаської обласної ради» (95,1 бала); 

 

І місце 

 команду комунального закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» (91,2 бала); 

 команду Вінницької  обласної станції юних натуралістів (90,5 балів); 

 команду Миргородського міського центру еколого-натуралістичної 

творчості  

 учнівської молоді Полтавської області (90,3 бала); 

 команду комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних 

натуралістів» Чернігівської області (90,3 бала). 

 

ІІ місце 

 команду комунального закладу «Шосткинська міська станція юних 

натуралістів»  Шосткинської міської ради Сумської області (86,4 бала); 

 Великомостівський центр дитячої та юнацької творчості Сокальського 

району Львівської області (80,2 бала); 

 команду Утківського шкільного лісництва Харківської області (75,3 бала); 

 команду Тячівського районного еколого-натуралістичного центру 

Закарпатської області  (75,2 бала);  

 команда Одеського еколого-натуралістичного центру «Афаліна» (70,3 

бала). 

 

ІІІ місце 

 команду комунального закладу  «Обласний еколого-натуралістичний 

центр дітей та учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради (65,4 

бала); 

 команду Донецького обласного еколого-натуралістичного центру на 

базі Краматорського НВК (ЗОШ №32-ДНЗ) Донецької області (60,6 бала). 

 

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»; 

 Щербак Анжелу Євгеніївну, педагога-організатора Філії закладу 

середньої освіти І-ІІ ступенів села Цекинівки опорного навчального закладу 

«Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с. Велика Кісниця 

Ямпільського району» Вінницької області; 

 Самойлову Аллу В’ячеславівну, завідуючу відділом 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; 

 Маловічка Віктора Олексійовича, вчителя біології та хімії 

Великобілозерської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 3 

Великобілозерської сільської ради Запорізької області; 

 Полтавець Світлану Владиславівну, керівника гуртків комунального 

закладу «Компаніївське навчально-виховне об’єднання» Компаніївської 

селищної ради Кіровоградської області; 

 Кохановську Оксану Василівну, керівника гуртків Шосткинської міської 

станції юних натуралістів Шосткинської міської ради Сумської області; 

 Гуржій Олену Олександрівну, вчителя біології комунального закладу  

«Полтавський навчально-виховний  комплекс № 36» Полтавської міської 

ради Полтавської області; 

 Топорову Тетяну Володимирівну, вчителя біології відокремленого 

підрозділу «Богданівська філія І-ІІ ступенів комунального закладу 

«Богданівська опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Богданівської 

сільської ради» Дніпропетровської області; 

 Касьянову Аліну Сергіївну, керівника гуртка «Людина та довкілля» 

Донецького обласного еколого-натуралістичного центру; 

 Кнауб Наталію Олександрівну, керівника екологічного клубу «Водограй», 

учителя біології та географії Олексіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Великоновосілківського  району Донецької області; 

 Сенюту Ольгу Іванівну, керівника гуртків Великомостівського центру 

дитячої та юнацької творчості Львівської області; 

 Запорожченко Наталію Анатоліївну, директора Одеської спеціалізованої 

школи № 40 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради; 

 Рамазанову Лілію  Петрівну, заступника директора Одеської спеціалізованої 

школи № 40 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради; 



 Макаренко Тетяну Віталіївну, керівника гуртків Миргородського міського 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Полтавської 

області; 

 Хруслову Олену Павлівну, вчителя біології комунального закладу 

«Утківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Мереф’янівської міської 

ради Харківської області; 

 Воробей Ольгу Федорівну, методиста комунального закладу «Чернігівська 

обласна станція юних натуралістів» Чернігівської області; 

 Кобиляцьку Ларису Федорівну, керівника гуртка «Лісівники-дендрологи» 

комунального закладу «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими 

дітьми Черкаської обласної ради» Черкаської області; 

 Канюку Ларису Миколаївну, вчителя географії Леськівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Черкаської районної ради Черкаської 

області. 

 

4. Нагородити Грамотою Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України працівників 

комунального закладу «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими 

дітьми Черкаської обласної ради» за  ефективну організаційну роботу та 

проведення Фінального етапу Всеукраїнського юннатівського 

природоохоронного руху «Зелена естафета»: 

  Давиденко Людмилу Василівну, директора комунального закладу 

«Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської 

обласної ради»; 

  Баданюк Валентину Миколаївну, заступника директора з навчально-

виховної роботи комунального закладу «Черкаський обласний центр роботи 

з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради»;   

  Огребу Людмилу Миколаївну, завідуючу організаційно-масовим відділом 

комунального закладу «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими 

дітьми Черкаської обласної ради»; 

  Іващенко Ніну Петрівну, завідуючу методичним відділом  комунального 

закладу «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми 

Черкаської обласної ради»; 

  Яненко Наталію Володимирівну, методиста комунального закладу 

«Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської 

обласної ради»; 

  Пасічника Андрія Леонідовича,  методиста комунального закладу 

«Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської 

обласної ради»; 

  Хулап Людмилу Іванівну, керівника гуртків  комунального закладу 

«Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської 



обласної ради»; 

  Попову Галину Миколаївну, керівника гуртків комунального закладу 

«Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської 

обласної ради»; 

- Левченко Тетяну Семенівну, методиста комунального закладу «Черкаський 

обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради. 

 

5. За рішенням журі Естафети право на  проведення у 2020 році  

фінального етапу Всеукраїнського юннатівського природоохоронного руху 

«Зелена естафета» залишити за  комунальним закладом «Черкаський 

обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради». 

 

6. Висловити подяку Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Міністерства освіти і науки України  за сприяння в 

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. Надати подяку Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за підготовку та 

проведення фінального етапу Всеукраїнського юннатівського 

природоохоронного руху «Зелена естафета»: 

- Титаренко Ларисі Миколаївні, заступнику директора навчально-наукового 

інституту природничих та аграрних наук, кандидат біологічних наук, доцент 

кафедри біології, екології та агротехнологій Черкаського національного 

університету ім. Б. Хмельницького, кандидат сільськогосподарських наук; 

- 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, доценту кафедри 

екології Черкаського державного технологічного університету; 

- Хоменко Олені Михайлівні, кандидату хімічних наук, доценту, професору, 

завідувачу кафедри екології Черкаського державного технологічного 

університету; 

- Білик Людмилі Іванівні, професору, доктору педагогічних наук  кафедри 

загальної екології, педагогіки та психології Черкаського державного 

технологічного університету; 



- Носаєвій Ірині Петрівні, вчителю біології Червонослобідської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №1 Черкаського району Черкаської області, Заслуженому вчителю 

України; 

- Сичу Віктору Сергійовичу, провідному спеціалісту, викладачу кафедри 

загальної екології, педагогіки та психології  Черкаського державного 

технологічного університету. 

 

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 закладів позашкільної і загальної 

середньої освіти за здійснення організаційних заходів щодо забезпечення 

участі делегацій у фінальному етапі Всеукраїнського юннатівського 

природоохоронного руху «Зелена естафета». 

 

 

Директор, 

доктор педагогічних наук, 

професор      В. В. Вербицький 
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