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Про підсумки проведення 
Всеукраїнського зльоту 
юних тераріумістів

Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді
Міністерства  освіти  і  науки  України   28–29  жовтня  2021  року  провів
Всеукраїнський зліт юних тераріумістів (далі – Зліт).

У  зв’язку  з  епідеміологічною  ситуацією  в  Україні,  було  прийнято
рішення:  Всеукраїнський  зліт  юних  тераріумістів  провести  в  режимі
онлайн.

Мета Зльоту – сформувати в учнів знання  про плазунів і земноводних
рідного  краю  та  екзотичних  тварин  цих  класів.  Всього  на  Зліт  було
зареєстровано  19  учасників  з  12  областей,  а  саме:  Вінницької,  Донецької,
Рівненської,  Полтавської,  Львівської,  Миколаївської,  Житомирської,   Івано-
Франківської, Сумської, Херсонської та Чернігівської, Харківської та було 7
доповідачів.

НАКАЗУЮ:
І.  Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного

центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України учасників
І Всеукраїнського зльоту юних терарімістів 2021:

1. Бабенко  Елизавету,  вихованку  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді.

2. Дазіденко  Софію,  вихованку  Центру  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді  Чорноморської  міської  ради  Одеської
області.

3.  Захарчук  Богдана,  вихованця  КЗ  позашкільної  освіти  «Обласний
еколого-натуралістичний  центр  Житомирської  обласної  ради»
Житомирської області.



4. Качалову  Велеславу, вихованку КЗ  «Чернігівська  обласна  станція
юних натуралістів».

5. Клішина Дмитра, вихованця гуртка «Тварини в нашому житті» КЗ
«Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Херсонської області.

6. Королик Романа, вихованця гуртка «Юні тераріумісти» КЗ «Міська
дитяча екологічна станція» Івано-Франківської області.

7. Котлярову Аліну, вихованку гуртка «Тварини в нашому житті» КЗ
«Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Херсонської області.

8. Круківського  Владислава,  КЗ  позашкільної  освіти  «Обласний
еколого-натуралістичний  центр  Житомирської  обласної  ради»
Житомирської області.

9. Кушнірчук  Дмитра,  вихованця  Центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Сумської області.

10. Матіящук  Андрія,  вихованця  КЗ  позашкільної  освіти  «Обласний
еколого-натуралістичний  центр  Житомирської  обласної  ради»
Житомирської області.

11. Потапчук  Уляну,  вихованку  КЗ  «Станція  юних  натуралістів»
Рівненської обласної ради.

12. Потнікову Аліну, вихованку КЗ «Чернігівська обласна станція юних
натуралістів».

13.Приходько  Анну,  вихованку  КЗ  «Центр  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради.

14. Рибака  Дмитра,  вихованця  Вінницької  обласної  станції  юних
натуралістів.

15.Романова  Германа,  вихованця  Центру  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді  Чорноморської  міської  ради  Одеської
області.

16.Стрілець  Дмитра,  вихованця  Донецького  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді.

17. Хайло  Юлію,  ученицю  9  класу  КЗ  «Вовчанський  ліцей  №7»
Чугуївського району Харківської області.

18.Хомовського  Максима,  вихованця  Центру  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді  Чорноморської  міської  ради  Одеської
області.

19.Ященко  Володимира,  вихованця  КЗ  «Львівський  обласний  центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»



ІІ.  Надати  подяку  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  керівникам
учнівських  робіт  за  результативну  підготовку  учнівської  молоді  в
напрямку зоології на І Всеукраїнському зльоті юних тераріумістів 2021:

1. Бицько Тетяні Миколаївні, методисту КЗ «Чернігівська обласна станція
юних натуралістів»

2. Валіковій  Олександрі  Віталіївні,  завідувачу  організаційно-масовим
відділом  КЗ  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді» Херсонської обласної ради.

3. Гончаренко  Анастасії  Володимирівні,  керівнику  гуртків  Центру
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Сумської міської
ради.

4. Дазіденко  Ганні  Сергіївні,  керівнику  гуртка  Центру  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Чорноморської  міської
ради Одеської області.

5. Коваленко  Інні  Володимирівні,  методисту  КЗ  «Центр  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Херсонської  обласної
ради.

6. Ковальовій  Галині  Олексіївні,  вчителю  КЗ  «Вовчанський  ліцей  №7»
Чугуївського району Харківської області.

7. Королик  Михайлу  Юрійовичу, керівнику  гуртків  КЗ  «Міська  дитяча
екологічна станція» Івано-Франківської області.

8. Лятушинському Сергію Васильовичу, керівнику гуртків КЗ
«Обласний  еколого-натуралістичний  центр  Житомирської  обласної
ради».

9. Момотюк Марії Тарасівні, керівнику гуртків КЗ «Станція юних 
натуралістів» Рівненської обласної ради.

10.Первовій  Анастасії  Михайлівні,  завідувачці  музею  живої  природи
Центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Чорноморської міської ради Одеської області.

11.Петренко Вікторії, керівнику гуртка Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичний центру учнівської молоді.

12.Рекшенюк  Сергію  Васильовичу,  завідуючому  лабораторією
акваріумістики  та  тераріумістики  Вінницької  обласної  станції  юних
натуралістів.

13.Стрілець  Ользі  Станіславівні,  завідувачу  лабораторії  екології,
енергозбереження  та  енергоефективності  Донецького  обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.



14.Чапаку Тарасу Борисовичу, керівнику гуртків КЗ «Львівський обласний
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді2.

ІІІ.  Доповідачі  І  Всеукраїнського  зльоту  юних  тераріумістів  2021
запрошуються взяти участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу «Юних
зоологів і тваринників» 2021-2022 н. р., а саме: 

1. Бабенко  Елизавета,  вихованка  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді.

2. Дазіденко  Софія,  вихованка  Центру  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді  Чорноморської  міської  ради  Одеської
області.

3. Качалова  Велеслава  та  Потнікова  Аліна,   вихованки КЗ
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів».

4. Королик Роман, вихованець гуртка «Юні тераріумісти» КЗ «Міська
дитяча екологічна станція» Івано-Франківської області.

5. Кушнірчук  Дмитро,  вихованець  Центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Сумської області.

6.  Потапчук  Уляна,  вихованка  КЗ  «Станція  юних  натуралістів»
Рівненської обласної ради.

7. Рибак  Дмитро,  вихованець  Вінницької  обласної  станції  юних
натуралістів.

8. Ященко  Володимир,  вихованець  КЗ  «Львівський  обласний  центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»
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