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

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від  21.11.2018
№1292 “Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за  основними
напрямами  позашкільної  освіти)”  та  Плану  семінарів-практикумів  для
педагогічних  працівників  позашкільних  навчальних  закладів  на  2019  рік,
відповідно  до  листа  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  12.04.2019
№ 1/9-249 «Про проведення VIІ 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  21  до  23  травня  2019  року Національним еколого-натуралістичним
центром  учнівської  молоді  спільно  з  Канівським  природним  заповідником,
Управлінням   освіти  і  науки  Черкаської  обласної  державної  адміністрації,
Комунальним закладом «Черкаський обласний центр  роботи  з  обдарованими
дітьми  Черкаської  обласної  ради»  було  проведено  VІІ  Всеукраїнський
експедиційно-польовий збір команд юних зоологів (далі — Збір).

У заході взяли участь 16 команд юних зоологів з 16 регіонів України з
числа учасників науково-дослідних експедицій, зоологічних практик, екскурсій
із  практичним  досвідом  роботи  із  зоології  з  Вінницької,  Волинської,
Дніпропетровської,  Івано-Франківської,  Закарпатської,  Запорізької,
Кіровоградської,  Львівської,  Полтавської,  Рівненської,  Сумської,  Харківської,
Херсонської, Хмельницької, Черкаської та Чернігівської  областей.

Під час Збору юні зоологи провели наукові дослідження тваринного світу
Канівщини, здійснили польові практикуми з орнітології, охорони дикої фауни та
ентомології,  навчально-пізнавальні  екскурсії  до  Черкаського  обласного
краєзнавчого музею, Музею Т.Г. Шевченка в м. Каневі.

Учасники  Збору презентували свої дослідницькі роботи із зоології, над
якими вони працювали протягом року, представили фотографії на фотовиставку
за темою «Дивовижна фауна України».

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



НАКАЗУЮ:

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

Гран-Прі (71,75 балів) – команду юних зоологів НВК «Колківська ЗОШ І-
ІІІ ст.-ліцей Маневицького р-ну Волинської області (керівник – Шолом А.Ф.)

за І  місце (71,5)– команду юних зоологів Червонослобідської ЗОШ №1
Черкаської області  (керівник – Шупліна О. О.);

за  І  місце  (67.55  балів)–  команду  юних  зоологів  навчально-виховного
комплексу  "Ліцей-спеціалізована  загальноосвітня  школа  I-III  ступенів  №10"
Марганецької  міської  ради  Дніпропетровської  області  (керівник  –
Панченко С. В.);

за ІІ місце (66,25 балів) – команду юних зоологів Голосківської ЗОШ І-ІІІ
ступенів Хмельницької області (керівник  – Новак В. О.); 

за  ІІ  місце  (66,25)  –  команду  юних  зоологів  комунального  закладу
«Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді», Кіровоградської області (керівник – Шевцов А. О. );

за  ІІ  місце  (65,5  балів)  –  команду  юних  зоологів  Запорізької  області
(керівник – Ухабатова Т. М.);

за  ІІ  місце  –  (64  бали)  -  команду  юних  зоологів  Малої  академії  наук
учнівської молоді м. Івано-Франківська Івано-Франківської області (керівник –
Савчук С. П.);      

за  ІІІ  місце (63,75)  – команду юних зоологів КЗ «Чернігівська обласна
станція юних натуралістів» (керівник – Зенченко А. А.);

за ІІІ місце (63,25 балів) – команду юних зоологів ЗОШ І-ІІІ ст. № 20 –
ліцей „Лідер” м. Ужгород  Закарпатської області (керівник – Павко М. М.);

за  ІІІ  місце  (63  бали)–  команду  юних  зоологів  комунального  закладу
„Станція юних натуралістів” Рівненської області (керівник– Момотюк М. Т.);

за ІІІ місце (61,75 балів) – команду юних зоологів Комунального закладу
«Харківський  обласний  Палац  дитячої  та  юнацької  творчості»  (керівник  –
Суворова Г.Д.);    

за ІІІ  місце (60,75 балів)  – команду юних зоологів КЗ «Центр еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Херсонської  області  (керівник–
Жакоміна О.В.);

за ІІІ місце (59 балів) – команду юних зоологів Полтавського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (керівник– Петренко В. Ю.);

за активну участь (58 балів) – команду юних зоологів КЗ: «НВК: ЗШ І-ІІІ
ст. гімназії №2» Вінницької області (керівник – Чехівська І.С.);   



за активну участь (56,75 балів)  –  команду юних зоологів Комунальний
заклад  Сумської  міської  ради  –  Сумський  міський  центр  еколого-
натуралістичної  творчості учнівської  молоді (керівник – Гончаренко А.В.)

за активну участь (44,75 балів) – команду юних зоологів КЗ Львівський
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (керівник
– Грицик В.Я.).

2.  Визнати  переможцями  конкурсу  фоторобіт  «Дивовижна  фауна
України» VІІ Всеукраїнського експедиційно-польового збору команд юних
зоологів і нагородити грамотами Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді МОН України:

за  І  місце  (73  бали)  –  команду  юних  зоологів  комунального  закладу
«Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді», Кіровоградської області; 

за І  місце  (72 бали) – команду юних зоологів Полтавського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

за  ІІ  місце  (66  балів)  –  команду  юних  зоологів  комунального  закладу
«Станція юних натуралістів» Рівненської області; 

за  ІІ  місце  (63  бали)  –  команду  юних  зоологів  Малої  академії  наук
учнівської молоді м. Івано-Франківська Івано-Франківської області;

за  ІІ  місце  (63  бали)  –  команду  юних  зоологів  Комунальний  заклад
Сумської  міської  ради  –  Сумський  міський  центр  еколого-натуралістичної
творчості учнівської  молоді;

за  ІІ  місце (68 балів)  –  команду юних зоологів Голосківська ЗОШ І-ІІІ
ступенів Хмельницької області;

за  ІІ  місце  (62  бали)  –  команду  юних  зоологів  КЗ  «Центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської області;

за  ІІ  місце (65 балів)  – команду юних зоологів КЗ:  «НВК: ЗШ І-ІІІ  ст.
гімназії №2» Вінницької області;

за  ІІ  місце  (62  бали)  –  команду  юних  зоологів  навчально-виховного
комплексу  "Ліцей-спеціалізована  загальноосвітня  школа  I-III  ступенів  №10"
Марганецької міської ради  Дніпропетровської області; 

за ІІІ місце (61 бал) – команду юних зоологів Запорізької області;
за  ІІІ  місце (60 балів)  –  команду юних зоологів  Комунального закладу

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості»;
 за ІІІ місце (59 балів) – команду юних зоологів ЗОШ І-ІІІ ст. № 20 – ліцей

„Лідер” м. Ужгород  Закарпатської області. 
за ІІІ місце (58 балів) – команду юних зоологів НВК «Колківська ЗОШ І-

ІІІ ст.-ліцей Маневицького р-ну Волинської області;
за ІІІ місце (56 балів) – команду юних зоологів КЗ «Чернігівська обласна

станція юних натуралістів»;



за ІІІ місце (55 балів) – команду юних зоологів Червонослобідської ЗОШ
№1 Черкаського району Черкаської області.

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

3.1. У номінації «Охорона дикої фауни»:
- Ватажок Марію, вихованку Полтавського ОЕНЦУМ;
- Торченюк Анну, вихованку КЗ «Станція юних натуралістів» Рівненської

області;
-  Матеуш Валерію,  ученицю КЗ «НВК:  ЗОШ І-ІІІ  ст. –  гімназія  № 2»

Вінницької області;
-  Давидюк  Христину,  ученицю  7  класу  ЗОШ  І-ІІ  ст.  с.  Любче

Рожищенського району Волинської області;
-  Рижова  Кіріла,  учня  9  класу  Запорізької  гімназії  №  28  Запорізької

області;
-  Шапошник Анну, ученицю 5 класу Червонослобідської  ЗОШ І-ІІІ  ст.

Черкаського району Черкаської області;
- Піціву Тетяну, ученицю 8 класу Менської гімназії Чернігівської області;
- Торос Владислава, учня 9 класу опорного НВК «Дашавський ЗНЗ І-ІІІ ст.

- ДНЗ» Львівської області;
- Терещенка Романа, учня 7 класу НВК «Ліцей – спеціалізована ЗОШ І-ІІІ

ст.» Дніпропетровської області.

3.2. У номінації «Кращий орнітолог»:
-  Гладиш  Миколу, учня  8  класу  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №  20  –  ліцей  «Лідер»

Закарпатської області;
- Білана Дмитра, учня Голосківської ЗОШ І-ІІІ ст.  Хмельницької області;
- Городинського Лева, вихованця МАН м. Івано-Франківська;
- Шибіцьку Тетяну, вихованку КЗ «Кіровоградський ОЦЕНТУМ»;
-  Алексійчук  Софію,  вихованку  КЗ  «Станція  юних  натуралістів»

Рівненської області;
-  Толстяк  Нікіту, вихованця  Харківського обласного Палацу  дитячої  та

юнацької творчості;
-  Касперського  Давида,  учня  10  класу  НВК  «Колківська  ЗОШ  І-ІІІІ

ступенів - ліцей» Волинської області;
- Крижановського Єгора, учня 5 класу Червонослобідської ЗОШ І-ІІІ ст.

Черкаської області;
-  Шевченко  Софію,  вихованку  КЗ  «Сумський  міський  центр  еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді».



3.3. У номінації «Кращий ентомолог»:
- Грушко Сергія, учня Голосківської ЗОШ І-ІІІ ст.  Хмельницької області;
- Івасюк Поліну, вихованку МАН м. Івано-Франківська;
-  Локотош  Крістіну,  вихованку  КЗ  «Кіровоградський  обласний  центр

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»;
- Семененка Тимура, учня 9 класу Запорізької гімназії № 28;
-  Романчук  Кіру,   ученицю  5  класу  Червонослобідської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.

Черкаської області;
-  Попівську  Аліну, ученицю КЗ  «НВК:  ЗОШ І-ІІІ  ст. –  гімназія  № 2»

Вінницької області;
- Лебідь Данііла, учня 9 класу Марганецької спеціалізованої школи І-ІІІ ст.

№ 2 з поглибленим вивченням англійської мови Дніпропетровської області;
-  Жакоміну  Софію,   вихованку  КЗ  «Центр  еколого-натуралістичної

творчості учнівської молоді» Херсонської області;
-  Стриж  Анну,  вихованку  Полтавського  обласного  еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді;
- Михайленко Вікторію, ученицю Менської гімназії Чернігівської області;
-  Кузьму  Яна,  учня  8  класу  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №  20  –  ліцей  м.  Ужгород

Закарпатської області.

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

4.1  Давиденко  Людмилі  Василівні  –  директору  комунального  закладу
«Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської
обласної ради»;

4.2 Баданюк Валентині Миколаївні – заступнику директора з навчально-
виховної  роботи  комунального  закладу  «Черкаський  обласний  центр
роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради»;  

4.3  Огребі  Людмилі  Миколаївні  –   завідуючій  організаційно-масовим
відділом  комунального закладу «Черкаський обласний центр роботи з
обдарованими дітьми Черкаської обласної ради»;

4.4  Іващенко  Ніні  Петрівні  –  завідуючій  методичним  відділом
комунального  закладу  «Черкаський  обласний  центр  роботи  з
обдарованими дітьми Черкаської обласної ради»;

4.5  Яненко  Наталії  Володимирівні  –  методисту  комунального  закладу
«Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської
обласної ради»;

4.6  Пасічнику  Андрію  Леонідовичу  –  методисту  комунального  закладу
«Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської
обласної ради»;



4.7  Левченко  Тетяні  Семенівні  –  методисту  комунального  закладу
«Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської
обласної ради»;

4.8  Хулап  Людмилі  Іванівні  –  керівнику  гуртків   комунального  закладу
«Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської
обласної ради»;

4.9 Попові Галині Миколаївні – керівнику гуртків  комунального закладу
«Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської
обласної ради»;

4.10  Пилипенку  Володимиру  Петровичу  –  директору  Канівського
природного  заповідника  ННЦ  «Інститут  біології  та  медицини»
Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

4.11 Грищенку Віталію Миколайовичу – заступнику директора з наукової
роботи Канівського природного заповідника ННЦ «Інститут біології та
медицини»  Київського  національного  університету  імені  Тараса
Шевченка;

4.12  Петриченку  Олегу  Дмитровичу  –  головному  природознавцю
Канівського  природного  заповідника  ННЦ  «Інститут  біології  та
медицини»  Київського  національного  університету  імені  Тараса
Шевченка;

4.13 Гордієнко Олені Олександрівні – фахівцю із зв'язків з громадськістю
Канівського  природного  заповідника  ННЦ  «Інститут  біології  та
медицини»  Київського  національного  університету  імені  Тараса
Шевченка;

4.14  Дяковій  Світлані  Вікторівні  –  фахівцю  І  категорії  Канівського
природного  заповідника  ННЦ  «Інститут  біології  та  медицини»
Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

4.15 Єкіменкову Максиму Андрійовичу – інженеру І категорії Канівського
природного  заповідника  ННЦ  «Інститут  біології  та  медицини»
Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

4.16  Кузмінській  Оксані  Йосипівні  –  завідуючій  сектором  екологічної
просвіти Канівського природного заповідника ННЦ «Інститут біології та
медицини»  Київського  національного  університету  імені  Тараса
Шевченка;

4.17 Кульші Юлії Миколаївні – фахівцю з екологічної освіти Канівського
природного  заповідника  ННЦ  «Інститут  біології  та  медицини»
Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

4.18 Полішку Олександру Дмитровичу   –  завідуючому Музеєм природи
Канівського  природного  заповідника  ННЦ  «Інститут  біології  та
медицини»  Київського  національного  університету  імені  Тараса
Шевченка;



4.19  Шевчику  Василю  Леоновичу  –  старшому  науковому  співробітнику
Канівського  природного  заповідника  ННЦ  «Інститут  біології  та
медицини»  Київського  національного  університету  імені  Тараса
Шевченка;

4.20  Шокун  Ірині  Валеріївні  –  старшому  лаборанту  Канівського
природного  заповідника  ННЦ  «Інститут  біології  та  медицини»
Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

4.21 Яблоновській-Грищенко Євгенії Дмитрівні – науковому співробітнику
Канівського  природного  заповідника  ННЦ  «Інститут  біології  та
медицини»  Київського  національного  університету  імені  Тараса
Шевченка;

4.22  Яременко Ользі  Володимирівні  –  старшому  лаборанту  Канівського
природного  заповідника  ННЦ  «Інститут  біології  та  медицини»
Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

4.23 Гаврилюку Максиму Никандровичу – директору Навчально-наукового
інституту  природничих  та  аграрних  наук  Черкаського  національного
університету   ім.  Б. Хмельницького, кандидат біологічних наук, доцент;

4.24  Ілюсі  Олександру  Володимировичу  -  кандидату  біологічних
наук, викладачу  кафедри  біології  та  біохімії  Навчально-наукового
інституту  природничих  та  аграрних  наук  Черкаського  національного
університету   ім. Б. Хмельницького;

4.25  Даниленко  Любов  Іванівні  –  методисту  біології  лабораторії
природничо-математичних  дисциплін  КНЗ  «Черкаський  обласний
інститут  післядипломної  освіти  педагогічних  працівників  Черкаської
обласної ради»;

4.26 Носаєвій Ірині Петрівні – вчителю біології Червонослобідської ЗОШ
І-ІІІ  ступенів  №1 Черкаського району Черкаської  області,  Заслужений
вчитель України;

4.27 Мишко Юлії Дмитрівні – керівнику гуртка «Юний фотонатураліст»
комунального  закладу  «Черкаський  обласний  центр  роботи  з
обдарованими дітьми Черкаської обласної ради».

5.  Надати  подяки  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:

• Чехівській  Ірині  Сергіївні,  керівнику гуртків  Вінницької  обласної

станції юних натуралістів Вінницької області;
• Шолом Ангеліні Федорівні, методисту відділу зоології Волинського

обласного еколого-натуралістичного центру Вінницької області;
• Панченко  Світлані  Вікторівні,  керівнику  гуртка  комунального

позашкільного навчального закладу  «Міський еколого-натуралістичний центр



дітей  та  учнівської  молоді»  Марганецької  міської  ради  Дніпропетровської
області;

• Павко  Марині  Миколаївні,  керівнику  гуртків  Закарпатського

обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Закарпатської
області;

• Ухабатовій  Тетяні  Миколаївні,  керівнику  гуртка  комунального

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

• Шевцову  Анатолію  Олексійовичу,  керівнику  гуртка  «Юні

орнітологи» комунального закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Кіровоградської області;

• Грицику  Василю  Ярославовичу,  вчителю  біології  опорного  НВК

«Дашавський ЗНЗ І-ІІІ ступенів -ДНЗ» Стрийського району Львівської області;
• Савчук  Софії  Петрівні,  вчителю  біології   Івано-Франківського

навчально-реабілітаційного  центру,  керівник  секції  зоології  та  ботаніки
МАНУМ м. Івано-Франківськ;

• Петренко  Вікторії  Юріївні,  керівнику  гуртків  Полтавського

обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Полтавської
області;

• Момотюк Марії Тарасівні, керівнику гуртків комунального закладу

«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;
• Гончаренко  Анастасії  Володимирівні,  завідуючій  біологічним

відділом комунального  закладу  Сумської   міської  ради  –  Сумський  міський
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Сумської області;

• Суворовій  Ганні  Дмитрівні,  лектору-педагогу  Харківського

обласного Палацу дитячої та юнацької творчості Харківської області;
• Жакоміній Олені Василівні, керівнику гуртка комунального закладу

«Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Херсонської
області;

• Кубальській Олені Юріївні, керівнику гуртка комунального закладу

«Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Херсонської
області;

• Новаку  Володимиру  Олександровичу,  вчителю  хімії  і

природознавства  Голосківської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Меджибізької селищної ради керівник гуртка «Юні орнітологи» Хмельницького
обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Хмельницької
області;

• Шупліній  Оксані  Олександрівні,  вчителю  біології  та  хімії

Червонослобідської  загальноосвітньої  школи   І-ІІІ  ступенів  №  1  Черкаської
області;



• Зенченко  Арині  Анатоліївні,  керівнику  гуртків  комунального

закладу  «Чернігівська  обласна  станція  юних  натуралістів»  Чернігівської
області.

6.  Адміністрація та  педагогічний колектив Національного еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  висловлює  щиру  подяку  за
високий рівень організації  та  проведення Збору Данилевському Валерію
Вікторовичу, начальнику управління науки і  освіти Черкаської  обласної
державної  адміністрації,  та  директорам  департаментів  освіти  і  науки,
зокрема при районних, міських державних адміністраціях, керівникам та
педагогічним працівникам закладів  загальної  середньої  та  позашкільної
освіти з  Вінницької,  Волинської,  Дніпропетровської,  Івано-Франківської,
Закарпатської,  Запорізької,  Кіровоградської,  Львівської,  Полтавської,
Рівненської,  Сумської,  Харківської,  Херсонської,  Хмельницької,
Чернігівської  та  Черкаської  областей за підготовку учнівської  молоді  до
участі в заході.

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


