
 

 

 
 

Міністерство освіти і науки України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

НАКАЗ 
м. Київ

«06» червня 2019 р.       № 56/2 

 

Про проведення ХІІІ Всеукраїнського 

експедиційно-польового збору 

команд юних екологів 

 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

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

напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 21.11.2018 № 1292, листа ДПО МОН України № 6 66-19 від 

03.05.2019 року «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 

Комунальним закладом Сумської обласної ради «Сумський обласний центр 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю» з 04 по 06 червня 

2019 року в Сумській області на базі Гетьманського національного природного 

парку було проведено ХІІІ Всеукраїнський експедиційно-польовий збір команд 

юних екологів. Тема збору - «Екологічний моніторинг біорізноманіття 

природоохоронних територій». 

Його учасниками стали 37 юних екологів-учнів закладів загальної 

середньої і позашкільної освіти з числа учасників комплексних науково-

дослідних експедицій, походів, польових практик з Вінницької, 

Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, 

Кіровоградської, Одеської, Полтавської, Сумської, Черкаської, Чернігівської 

областей.  

У програмі збору були організовані звіти-презентації команд про 

проведені протягом року експедиції, походи, польові практики на 

природоохоронних територіях своєї області, фотовиставка «Біорізноманіття 

природоохоронних територій свого регіону», польові дослідження з теми 

«Екологічний моніторинг біорізноманіття природоохоронних територій» в 

Гетьманському національному природному парку,  пізнавальні екскурсії та 

виховні освітянські заходи.  

Під керівництвом науковців Національного природного парку та 

Сумського державного університету польовий практикум було проведено за 



трьома модулями: «Оцінка запасів Карбону у фітомасі», «Картування біотопів», 

«Оцінка екологічного стану водойм за макрозообентосом». 

За результатами проведених досліджень під час польового екологічного 

практикуму на території Гетьманського національного природного парку, 

фотовиставки «Біорізноманіття природоохоронних територій свого регіону» та 

звітів-презентацій про проведені протягом року експедиції, походи, польові 

практики на природоохоронних територіях своєї області, на підставі висновків 

журі 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати переможцями ХІІІ Всеукраїнського експедиційно-

польового збору команд юних екологів, нагородити грамотами від 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

Міністерства освіти і науки України та нагородними кубками від 

Комунального закладу Сумської обласної ради «Сумський обласний центр 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю» за:  

І місце 

 команду юних екологів середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

с. Вільшанка Крижопільського району Вінницької області у складі 

Горенчук Інни, Горенчук Владислави, Горенчук Юлії (126,7 бала). 

 

ІІ місце 

 команду юних екологів комунального закладу «Старобільська гімназія 

Старобільської районної ради Луганської області», вихованців гуртка 

«Юні екологи» районного Будинку творчості дітей та юнацтва 

Старобільської районної ради Луганської області у складі Бондаренка 

Данила, Калюжної Анастасії, Черкасової Вікторії (121,6 бала); 

 команду юних екологів Охтирського міського центру позашкільної освіти 

– Малої академії наук учнівської молоді Сумської області у складі 

Канівець Дарини, Роскошної Дар’ї, Явтушенка Максима (124,9 бала). 

 

ІІІ місце 

 команду юних екологів Андріївської спеціалізованої різнопрофільної 

школи І-ІІІ ступенів Бердянської районної ради Запорізької області у 

складі Страшко Діани, Левченко Катерини, Бердецької Анжели 

(112,6 бала); 

 команду юних екологів Піддубненської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Великоновосілківської районної ради Донецької області у 

складі Тіщенко Руслани, Фролової Валерії, Остренко Аліни  (117,3 бала); 



 команду юних екологів комунального закладу «Кіровоградський обласний 

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» у складі 

Василишиної Яни, Сербенюк Єлизавети (113,0 балів). 

 

2. Нагородити грамотами від Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки 

України за активну участь у ХІІІ Всеукраїнському експедиційно-

польовому зборі команд юних екологів: 

 команду юних екологів комунального закладу «Чернігівська обласна 

станція юних натуралістів» у складі Чалої Марії, Пінчук Анни 

(101,9 бала); 

 команду юних екологів Вільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Вільської сільської ради Черняхівського району Житомирської області у 

складі Бондарчук Ілони, Рудницької Владислави (110,3 бала); 

 команду юних екологів комунального закладу «Слобожанський НВК № 1 

“Загальноосвітня багатопрофільна школа II-III ступенів – Центр 

позашкільної освіти”» Слобожанської селищної ради Дніпровського 

району Дніпропеторовської області у складі Горбатенка Артема, Пуші 

Іллі, Погорілої Дар’ї (110,3 бала); 

 команду юних екологів Закарпатського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді у складі Фенцик Айдани, 

Онисько Руслани, Тихоновської Катерини (86,9 бала); 

 команду юних екологів Одеського юридичного ліцею Одеської області у 

складі Алиєвої Хави, Явдощука Андрія, Мещерякової Олександри 

(106,8 бала); 

 команду юних екологів Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді у складі Карася Віталія, Кокози Анастасії 

Василишиної Яни, Сербенюк Єлизавети (109,3 бала). 

 

3. Визнати переможцями у номінаціях ХІІІ Всеукраїнського 

експедиційно-польового збору команд юних екологів та нагородити 

грамотами від Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді Міністерства освіти і науки України:  

Номінація «Виставка фоторобіт з теми «Біорізноманіття 

природоохоронних територій свого регіону» 

І місце 

 команду юних екологів Андріївської спеціалізованої різнопрофільної 

школи І-ІІІ ступенів Бердянської районної ради Запорізької області у 

складі Страшко Діани, Левченко Катерини, Бердецької Анжели 

(22,6 бала); 



 команду юних екологів комунального закладу «Кіровоградський обласний 

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» у складі 

Василишиної Яни, Сербенюк Єлизавети (22,1 бала). 

 

ІІ місце 

 команду юних екологів комунального закладу «Старобільська гімназія 

Старобільської районної ради Луганської області», вихованців гуртка 

«Юні екологи» районного Будинку творчості дітей та юнацтва 

Старобільської районної ради Луганської області у складі Бондаренка 

Данила, Калюжної Анастасії, Черкасової Вікторії (19,0 балів); 

 команду юних екологів Вільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Вільської сільської ради Черняхівського району Житомирської області у 

складі Бондарчук Ілони, Рудницької Владислави (18,8 бала). 

 

ІІІ місце 

 команду юних екологів Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді у складі Карася Віталія, Кокози Анастасії 

(18,3 бала); 

 команду юних екологів середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

с. Вільшанка Крижопільського району Вінницької області у складі 

Горенчук Інни, Горенчук Владислави, Горенчук Юлії (18,5 балів); 

 команду юних екологів Охтирського міського центру позашкільної освіти 

– Малої академії наук учнівської молоді Сумської області у складі 

Канівець Дарини, Роскошної Дар’ї, Явтушенка Максима (18,3 бала). 

 

Номінація «Звіт-презентація про проведені експедиції, польові 

практики на природоохоронних територіях своєї області» 

І місце 

 команду юних екологів Охтирського міського центру позашкільної освіти 

– Малої академії наук учнівської молоді Сумської області у складі 

Канівець Дарини, Роскошної Дар’ї, Явтушенка Максима (41,6 бала); 

 команду юних екологів комунального закладу «Старобільська гімназія 

Старобільської районної ради Луганської області», вихованців гуртка 

«Юні екологи» районного Будинку творчості дітей та юнацтва 

Старобільської районної ради Луганської області у складі Бондаренка 

Данила, Калюжної Анастасії, Черкасової Вікторії (43,6 бала). 

 

ІІ місце 

 команду юних екологів Андріївської спеціалізованої різнопрофільної 

школи І-ІІІ ступенів Бердянської районної ради Запорізької області у 

складі Страшко Діани, Левченко Катерини, Бердецької Анжели 

(35,0 балів); 



 команду юних екологів середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

с. Вільшанка Крижопільського району Вінницької області у складі 

Горенчук Інни, Горенчук Владислави, Горенчук Юлії (39,2 бала); 

 команду юних екологів Піддубненської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Великоновосілківської районної ради Донецької області у 

складі Тіщенко Руслани, Фролової Валерії, Остренко Аліни (37,0 балів); 

 

ІІІ місце 

 команду юних екологів комунального закладу «Кіровоградський обласний 

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» у складі 

Василишиної Яни, Сербенюк Єлизавети (27,9 бала); 

 команду юних екологів Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді у складі Карася Віталія, Кокози Анастасії 

(28,0 балів); 

 команду юних екологів комунального закладу «Чернігівська обласна 

станція юних натуралістів» у складі Чалої Марії, Пінчук Анни (31,0 бал). 

 

Номінація «Польовий практикум на території Гетьманського 

національного природного парку» 

І місце 

 команду юних екологів Одеського юридичного ліцею Одеської області у 

складі Алиєвої Хави, Явдощука Андрія, Мещерякової Олександри 

(73,0 бали); 

 команду юних екологів середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

с. Вільшанка Крижопільського району Вінницької області у складі 

Горенчук Інни, Горенчук Владислави, Горенчук Юлії (69,0 балів); 

 команду юних екологів Піддубненської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Великоновосілківської районної ради Донецької області у 

складі Тіщенко Руслани, Фролової Валерії, Остренко Аліни (68,0 балів). 

 

ІІ місце 

 команду юних екологів Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді у складі Карася Віталія, Кокози Анастасії 

(63,0 бали); 

 команду юних екологів Охтирського міського центру позашкільної освіти 

– Малої академії наук учнівської молоді Сумської області у складі 

Канівець Дарини, Роскошної Дар’ї, Явтушенка Максима (65,0 балів); 

 команду юних екологів комунального закладу «Чернігівська обласна 

станція юних натуралістів» у складі Чалої Марії, Пінчук Анни 

(59,0 балів); 



 команду юних екологів Вільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Вільської сільської ради Черняхівського району Житомирської області у 

складі Бондарчук Ілони, Рудницької Владислави (64,0 бали). 

 

ІІІ місце 

 команду юних екологів Закарпатського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді у складі Фенцик Айдани, 

Онисько Руслани, Тихоновської Катерини (57,0 балів); 

 команду юних екологів Андріївської спеціалізованої різнопрофільної 

школи І-ІІІ ступенів Бердянської районної ради Запорізької області у 

складі Страшко Діани, Левченко Катерини, Бердецької Анжели 

(55,0 балів); 

 команду юних екологів комунального закладу «Кіровоградський обласний 

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» у складі 

Василишиної Яни, Сербенюк Єлизавети (63,0 бали); 

 команду юних екологів комунального закладу «Старобільська гімназія 

Старобільської районної ради Луганської області», вихованців гуртка 

«Юні екологи» районного Будинку творчості дітей та юнацтва 

Старобільської районної ради Луганської області у складі Бондаренка 

Данила, Калюжної Анастасії, Черкасової Вікторії (59,0 балів); 

 команду юних екологів комунального закладу «Слобожанський НВК № 1 

“Загальноосвітня багатопрофільна школа II-III ступенів – Центр 

позашкільної освіти”» Слобожанської селищної ради Дніпровського 

району Дніпропетровської області у складі Горбатенка Артема, Пуші Іллі, 

Погорілої Дар’ї (57,0 балів). 

 

4. За здійснення на належному рівні науково-методичного супроводу 

команди юних екологів-учасників ХІІІ Всеукраїнського експедиційно-

польового збору команд юних екологів надати подяку Національного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і 

науки України: 

 Копчі Мирославі Миколаївні, методисту відділу екології та 

природоохоронної роботи Закарпатського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді,  

 Горенчук Тетяні Дмитрівні, учителю середньої загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів с. Вільшанка Крижопільського району Вінницької області,  

 Оліфер Катерині Володимирівні, учителю комунального закладу 

«Слобожанський НВК № 1 “Загальноосвітня багатопрофільна школа 

II-III ступенів – Центр позашкільної освіти”» Слобожанської селищної 

ради Дніпровського району  Дніпропеторовської області,  

 Гнибіді Олені Анатоліївні, методисту Донецького обласного еколого-

натуралістичного центру,  



 Пєгову Сергію Ігоровичу, учителю Вільської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Вільської сільської ради Черняхівського району 

Житомирської області,  

 Деревянченку Роману Васильовичу, практичному психологу 

комунального закладу «Запорізький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради,  

 Ткаченко Наталії Михайлівні, керівнику гуртка Охтирського міського 

центру позашкільної освіти – Малої академії наук учнівської молоді 

Сумської області, 

 Кузьменко Вікторії Дмитрівні, завідувачу організаційно-масового відділу 

комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»,  

 Яковлєву Володимиру Афанасійовичу, директору Луганського обласного 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, 

 Журавлю Миколі Олексійовичу, завідувачу Кобеляцької філії 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді, 

 Стеблині Ользі Олександрівні, учителю комунального закладу 

«Долинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 імені 

А. С. Макаренка Долинської районної ради» Кіровоградської області, 

 Федоровій Тетяні Анатоліївні, учителю Одеського юридичного ліцею 

Одеської області. 

 

5. За підготовку і високий рівень проведення ХІІІ Всеукраїнського 

експедиційно-польового збору команд юних екологів відзначити подякою 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

Міністерства освіти і науки України: 

 Гробову Вікторію Павлівну, директора Департаменту освіти і науки 

Сумської державної адміністрації; 

 педагогічний колектив комунального закладу Сумської обласної ради – 

обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 

(директор Тихенко Лариса Володимирівна); 

 педагогічний колектив комунального закладу Сумської міської ради – 

Сумського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді (директор Харламова Людмила Миколаївна); 

 педагогічний колектив комунального закладу позашкільної освіти 

Тростянецької міської ради «Палац дітей та юнацтва» (директор 

Деревянченко Антоніна Сергіївна); 

 Вертеля Владислава Вікторовича, головного спеціаліста відділу 

природно-заповідного фонду та довкілля Департаменту екології та 

охорони природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації; 



 Скляра Юрія Леонідовича, кандидата біологічних наук, завідувача 

кафедри геодезії та землеустрою Сумського національного аграрного 

університету; 

 Яковенка Олександра Володимировича, директора Гетьманського 

національного природного парку; 

 Кварту Олександра Сергійовича, заступника директора, головного 

природознавця Гетьманського національного природного парку;  

 Панченка Сергія Михайловича, доктора біологічних наук, начальника 

наукового відділу Гетьманського національного природного парку; 

 Скляра Олега Юрійовича, наукового співробітника Гетьманського 

національного природного парку 

 Кузьміну Тетяну Миколаївну, кандидата біологічних наук, доцента 

кафедри прикладної екології Сумського державного університету; 

 Чигринця Віктора Петровича, начальника Сумського обласного 

управління лісового та мисливського господарства; 

 Товстуху Олександра Володимировича, заступника начальника Сумського 

обласного управління лісового та мисливського господарства; 

 Зубка Віктора Івановича, директора державного підприємства 

«Тростянецьке лісове господарство». 

 

6. За проведену організаційну роботу із залучення школярів і молоді 

до виїзних форм навчання та підготовку до участі у ХІІІ Всеукраїнському 

експедиційно-польовому зборі команд юних екологів висловити подяку 

педагогічним працівникам всіх обласних еколого-натуралістичних центрів 

(станцій юних натуралістів). 

 

 

 

Директор, 

доктор педагогічних наук, 

професор      В. В. Вербицький 


