
«03» червня 2021 р.                                                                                            № 48

Про підсумки фінального етапу
Всеукраїнського юннатівського 
природоохоронного руху
«Зелена естафета»

Відповідно  до  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-
масових заходів з  дітьми та  учнівською молоддю на 2021 рік (за основними
напрямками позашкільної освіти), затвердженого наказом МОН від 24.11.2020
№1452,  Національним  еколого-натуралістичним  центром  учнівської  молоді
Міністерства  освіти  і  науки  України  спільно  з  Управлінням  освіти  і  науки
Черкаської  обласної  державної  адміністрації,  комунальним  закладом
«Черкаський  обласний  центр  роботи  з  обдарованими  дітьми  Черкаської
обласної  ради»  з  2  по  3  червня  2021  року  було  проведено  фінальний  етап
Всеукраїнського юннатівського природоохоронного руху «Зелена естафета».

У  зв’язку  із  продовженням  в  Україні  режиму  адаптивного  карантину,
спричиненого поширенням епідемії вірусу COVID-19, фінальний  етап
Всеукраїнського юннатівського природоохоронного руху «Зелена естафета» був
проведений у дистанційному форматі.

Захід  започатковано  з  метою  поширення  практичної  природоохоронної
роботи в закладах загальної середньої освіти та закладах 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  16
областей  України:  Вінницької,  Дніпропетровської,  Донецької,  Житомирської,
Закарпатської,  Запорізької,  Кіровоградської,  Луганської,  Львівської,  Одеської,
Рівненської, Сумської, Харківської, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської.

Програма  Всеукраїнського  природоохоронного  руху  «Зелена  естафета»
включала в себе проведення конкурсу-захисту презентацій напрямів роботи
Естафети в дистанційному форматі, біотестування, виконання  тестових завдань
з екології в онлайн режимі.

Конкурс  був  проведений серед команд закладів  позашкільної  освіти та
серед команд закладів загальної середньої освіти.



На підставі протоколів засідань журі Естафети

НАКАЗУЮ:

І. 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 Одеського навчально-виховного комплексу «Гімназія 7 –

спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови»
Одеської області (580 балів);

І місце
 команду  Леськівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ

ступенів Черкаської області (555 балів);
ІІ місце
 команду  комунального закладу «Мізяківсько – Хутірський ліцей

Вінницького  району Вінницької області» (554 бали);
 команду Оситнязької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів – філія

комунального закладу «Великосеверинівська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів,  Позашкільний центр» Великосеверинівської сільської ради
Кіровоградської області (553 бали);

ІІІ місце
 команду комунального закладу «Криворізька загальноосвітня школа

I-III ступенів  № 123» Криворізької міської ради  Дніпропетровської  області
(548 балів);

 команду  Новотроїцького  закладу  загальної  середньої  освіти
Покровської міської ради Донецької області (533 бали);

 команду  Тур’я-Реметівської загально-освітньої  школи I-III ступенів
Перечинського району Закарпатської області (530 балів).

ІІ.  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  «Вінницька обласна  станція  юних

натуралістів» Вінницької області (578 балів);
І місце
 команду  комунального  позашкільного  навчального  закладу

«Одеський  еколого-натуралістичний  центр  «Афаліна»  Одеської  області  (576
балів);



ІІ місце
 команду комунального закладу «Чернівецький обласний центр

еколого- натуралістичної творчості учнівської молоді» Чернівецької області 565
балів);

 команду Комунального закладу «Черкаський обласний центр роботи
з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради» (560 балів);

ІІІ місце
 команду комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних

натуралістів» Чернігівської області (546 балів);
 команду комунального закладу «Міський еколого-натуралістичний

центр дітей та учнівської молоді Марганецької міської ради Дніпропетровської
області» (545 балів);

 команду Шосткинської міської станції юних натуралістів
Шосткинської міської ради Сумської області (531 бал).

ІІІ.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за участь у
фінальному етапі Всеукраїнського юннатівського природоохоронного руху
«Зелена естафета» серед команд закладів загальної середньої освіти:

 команду  Радивилівського  ліцею  №1  Радивилівської  міської  ради
Дубенського району Рівненської області (500 балів);

 команду  Новозапорізької  загальноосвітньої  школи Долинської
сільської ради Запорізької області (499 балів);

 команду  комунального  закладу «Красноріченський ліцей»
Красноріченської селищної ради Луганської області (481 бал);

 команду Львівської загальноосвітньої школи № 74 (444 бала);
 команду  Бердичівської загальноосвітньої школи № 6 ім. І.

Житниченка Житомирської області (326 балів);
 команду  Коровійської загальноосвітньої   школи І-ІІІ ступенів

Чернівецької області (97 балів).

ІV.  Нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за участь у
фінальному етапі Всеукраїнського юннатівського природоохоронного руху
«Зелена естафета» серед команд закладів загальної середньої освіти:

 команду  комунального закладу  «Кіровоградський обласний центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Кіровоградської області
(527 балів);

 команду  комунального  закладу  «Луганський обласний центр
еколого-натуралістичної   творчості учнівської молоді» Луганської області (516
балів);

 команду  Виноградівського  районного  еколого-натуралістичного
центру Закарпатської області (501 бал);



 команду Енергодарського   центру туризму, краєзнавства та спорту
Запорізької області (479 балів);

 команду  Донецького  обласного еколого-натуралістичного   центру
Донецької області (458 балів);

 команду Великомостівського центру дитячої та юнацької творчості
Львівської області (454 бали);

 команду  Центру позашкільної освіти ім. О.  Разумкова
Житомирської області (446 балів);

 команду  Сахновщинської станції юних натуралістів  Харківської
області (403 бали).

V.  Надати подяку 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»:

 Апуріні Марині Ігорівні, керівнику гуртків Енергодарського центру
туризму, краєзнавства та спорту Запорізької області.

 Бойко Нелі Володимирівні, вчителю біології Радивилівського ліцею
№1 Радивилівської міської ради Дубенського району Рівненської області;

 Будаєвій  Наталі  Сергіївні,  керівнику  гуртків  Сахновщинської
станції  юних  натуралістів  Сахновщинської  селищної  ради  Красноградського
району Харківської області;

 Гнопко  Наталії Ярославівні,  заступнику директора  з  навчально-
виховної роботи комунального позашкільного навчального закладу «Одеський
еколого-натуралістичний центр «Афаліна» Одеської області;

 Долгий Марії Мар'янівні, заступнику директора з виховної роботи
Одеського навчально-виховного комплексу «Гімназія 7 – спеціалізована школа I
ступеня  з  поглибленим  вивченням  англійської  мови»  Одеської  міської  ради
Одеської області;

 Дризі Марині Петрівні,  керівнику гуртків  Донецького  обласного
еколого-натуралістичного центру Донецької області;

 Ємець  Антоніні  Миколаївні,  вчителю  хімії  та  біології
Новотроїцького закладу  загальної  середньої  освіти  Покровської  міської  ради
Донецької області;

 Залозній  Ользі  Михайлівні,  вчителю  біології  Комарівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів Борзнянського району, керівнику
гуртків  комунального  закладу  «Чернігівська  обласна  станція  юних
натуралістів» Чернігівської області;

 Іваськевич  Галині  Леонтіївні,  методисту  комунального  закладу
«Вінницька обласна станція юних натуралістів» Вінницької області;



 Канюкі  Ларисі  Миколаївні,  вчителю  географії  Леськівського
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Черкаської області;

 Кобиляцькій Ларисі Федорівні,  керівнику гуртків  комунального
закладу «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської
обласної ради»;

 Копчі  Мирославі  Миколаївні,  завідувачці  відділу  екології  та
природоохоронної  роботи Закарпатського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Закарпатської області;

 Кохановській  Оксані  Василівні,  керівнику  гуртків  Шосткинської
міської станції юних натуралістів Шосткинської міської ради Сумської області;

 Пастушковій  Анні  Валеріївні,  керівнику  гуртків комунального
закладу  «Міський  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді
Марганецької міської ради Дніпропетровської області»;

 Петровій  Світлані  Василівні,  заступнику  директора  комунального
закладу  «Луганський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді» Луганської області;

 Приймак  Тамарі  Дмитрівні,  вчителю  фізики  і  математики
Оситнязької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів – філії комунального закладу
«Великосеверинівська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів,  Позашкільний
центр»  Великосеверинівської  сільської  ради  Кропивницького  району
Кіровоградської області;

 Рощенюк Оксані Анатоліївні, методисту, керівнику гуртків  Центру
позашкільної освіти ім. О. Разумкова Житомирської області;

 Сенюті Ользі Іванівні, керівнику гуртків Великомостівського центру
дитячої та юнацької творчості Львівської області;

 Сипі  Сніжані  Богданівні,  вчителю  біології  Львівської
загальноосвітньої школи №74 Львівська область;

 Ухабатовій  Тетяні  Миколаївні,  завідуючій  екологічного  відділу
комунального закладу  «Запорізький  обласний  еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді» Запорізької обласної ради;

 Хлус Ларисі  Миколаївні,  керівнику гуртків  комунального закладу
«Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді» Чернівецької області;

 Шабановій Лілії Сергіївні, керівнику гуртків комунального закладу
«Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді» Кіровоградської області;

 Шведун Ганні  Григорівні,  вчителю біології комунального закладу
«Криворізька загальноосвітня школа I-III ступенів № 123» Криворізької міської
ради Дніпропетровської області;

VІ. Надати подяку Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за підготовку та
вдале проведення фінального  етапу Всеукраїнського юннатівського
природоохоронного руху «Зелена естафета»:



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

 Вакулі  Аллі  Сергіївни,  завідуючій  еколого-натуралістичним
відділом  комунального закладу «Черкаський обласний центр роботи з
обдарованими дітьми Черкаської обласної ради»;

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

 Іващенко Ніні Петрівні, завідуючій методичного відділу
комунального закладу «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими
дітьми Черкаської обласної ради»;

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

 Пасічнику  Андрію Леонідовичу, методисту  комунального  закладу
«Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської
обласної ради».

 Яненко  Наталії  Володимирівні,  культорганізатору  комунального
закладу «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської
обласної ради»;

VІІ. Надати подяку Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  за  сприяння  у
проведенні  фінального  етапу  Всеукраїнського  юннатівського
природоохоронного руху «Зелена естафета»:

 Білик  Людмилі  Іванівні  –  доктору  педагогічних  наук,  професору
кафедри загальної  екології,  педагогіки та  психології  будівельного факультету
Черкаського державного технологічного університету;

 Ключці  Світлані  Іванівні  -  кандидату  педагогічних  наук,  доценту
кафедри загальної  екології,  педагогіки та  психології  будівельного факультету
Черкаського державного технологічного університету;

 Носаєвій  Ірині  Петрівні  –  вчителю  біології  Червонослобідського
закладу  загальної  середньої  освіти  I-III ступенів  №1  Червонослобідської
сільської ради, Заслуженому вчителю України.

 Сичу Віктору Сергійовичу – викладачу кафедри загальної екології,
педагогіки  та  психології  будівельного  факультету  Черкаського  державного
технологічного університету;

 Чемерис  Інгріді  Альгімантівні  –  кандидату  біологічних  наук,
доценту,  завідувачці  кафедри  загальної  екології,  педагогіки  та  психології
будівельного факультету Черкаського державного технологічного університету;

VІІІ.  Висловити  подяку  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за сприяння



у  проведенні  фінального  етапу  Всеукраїнського  юннатівського
природоохоронного руху «Зелена естафета»:

 Управлінню освіти і науки Черкаської обласної державної
адміністрації;

 Черкаському державному технологічному університету.

ІX.  Висловити  подяку  керівникам  всіх  навчальних  закладів  –
учасникам  фінального  етапу  Всеукраїнського  юннатівського
природоохоронного  руху  «Зелена  естафета»  за  поширення  екологічних
знань  серед  учнівської  молоді,  формування  духовного  розвитку  та  за
проведену  еколого-просвітницьку  і  природоохоронну  діяльність
навчальних закладів.

Х.  Адміністрація  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України висловлює подяку
начальникам  департаментів  (управлінь)  освіти  і  науки  обласних
державних  адміністрацій,  керівництву  позашкільних  і  загальноосвітніх
навчальних  закладів  за  здійснення  організаційних  заходів  щодо
забезпечення  участі  делегацій  у  фінальному  етапі  Всеукраїнського
юннатівського природоохоронного руху «Зелена естафета».

ХІ.  За  рішенням  журі  Естафети  у  2022  році  Фінальний  етап
Всеукраїнського юннатівського природоохоронного руху «Зелена естафета»
провести в Тернопільській області.

Директор                                                                Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ
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