Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«28» грудня 2020 р.

№ 72

Про підсумки Всеукраїнського конкурсу
«Вчимося заповідувати» - V етап
Відповідно до Плану роботи Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді на 2020 рік, затвердженого Міністерством освіти і
науки України, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді,
за підтримки Департаменту екомережі та природно-заповідного фонду
Міністерства екології та природних ресурсів України, Національного
природного парку «Голосіївський», Українського товариства охорони природи
та Асоціації природоохоронних територій України, провів щорічний
Всеукраїнський екологічний конкурс «Вчимося заповідувати» - V етап.
Конкурс проводиться з метою залучення учнівської молоді до роботи
щодо збереження фіторізноманіття в рамках Всеєвропейської Стратегії
збереження біологічного і ландшафтного різноманіття, Закону України «Про
рослинний світ» від 09.04.1999 №591-XIV (редакція від 18.11.2012); активізації
природоохоронної роботи через різні форми еколого-краєзнавчої діяльності;
проведення учнями пошукової роботи з находження стародавніх дерев, оцінки
стану цих дерев та охорони від антропогенного навантаження; виховання
екологічної, природоохоронної свідомості; формування екологічного
світогляду,
екологічної
компетентності
та
засад
раціонального
природокористування.
У 2020 році в конкурсі взяли участь вихованці закладів загальної
середньої та позашкільної освіти із 15 областей: Вінницької, Дніпропетровської,
Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Луганської,
Львівської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Херсонської, Хмельницької,
Черкаської та Чернігівської областей.
На розгляд журі було подано 52 роботи.
На підставі висновків журі конкурсу
НАКАЗУЮ:
І. За кращі показники проведеної роботи у Всеукраїнському конкурсі
«Вчимося заповідувати»-V етап визнати переможцями та нагородити
грамотою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді Міністерства освіти і науки України:
І місце (90 балів)

1. Завгородню В., студентку 1 курсу Запорізького авіаційного коледжу, вихованку
гуртка «Природа і екологія» Позашкільного навчального закладу «Дитячий
парк «Запорізький міський Ботанічний сад» Запорізької міської ради
Запорізької області.
2. Ковадь Софію, ученицю 7-Б класу Криворізької загальноосвітньої школи № 78,
вихованку гуртка «Юні екологи» Комунального позашкільного навчального
закладу «Станція юних натуралістів Тернівського району» Криворізької міської
ради Дніпропетровської області.
3. Литовченко Валентину, ученицю 10 класу комунального закладу «Полтавський
обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів імені А.С. Макаренка
Полтавської області».
5.Учнівський колектив 7-9 класів, членів екологічного загону Комунального
закладу «Скородистицька гімназія «Школа життєтворчості» Іркліївської
сільської ради Черкаської області.
ІІ місце ( 80 балів)
1. Авраменка Богдана, учня 11 класу, вихованця гуртка «Юні екологи»
Старобільського районного Будинку творчості дітей та юнацтва Старобільської
районної ради Луганської області.
2. Вихованців гуртка «Біологія рослин» Шостинської міської станції юних
натуралістів Шостинської міської ради Сумської області.
3. Вихованців гуртка «Екознайка» та «Світ птахів» Шепетівського міського центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Хмельницької області.
4. Вихованців гуртка «Лілея» Центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді м. Мирнограда Полтавської області.
5. Вихованців гуртка «Юний еколог» Комунального закладу «Острозький
районний Будинок школяра» Острозької районної ради Рівненської області.
6. Вихованців туристсько-краєзнавчого гуртка Гадяцького районного будинку
дитячої та юнацької творчості при Березоволуцькому закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів Петрівсько-Роменської сільської ради
Полтавської області.
7. Горячову Емілію, Марусик Анну, Ралько Олену, Ткачову Діану, Федороенка
Тараса, вихованців гуртка «Географічне краєзнавство» Кулитківського центру
позашкільної освіти Кулитківської селищної ради Кулитківського району
Чернігівської області.
8. Кабанець Ангеліну, вихованку гуртка «Екологічна варта» Обухівського
районного центру творчості дітей та юнацтва Київської області.
9. Коваленко О., вихованку гуртка «Основи біології» Кременчуцького екологонатуралістичного центру учнівської молоді м. Кременчука Полтавської області.
10.
Кондратьєву Анастасію, вихованку гуртка «Еко-стиль» Комунального
закладу «Херсонський Центр дитячої та юнацької творчості» Херсонської
обласної ради.

ІІІ місце (70 балів)
1. Бєляк Дар’ю, Марченко Вероніку, Скорик Віолетту, вихованок гуртка
«Історичне краєзнавство» Комунальної установи «Приморський центр дитячої
та юнацької творчості» Приморської міської ради Приморського району
Запорізької області.
2. Вихованців гуртка «Дендрологія з основами озеленення» Комунального
закладу освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської
молоді» Дніпропетровської обласної ради.
3. Вихованців гуртка «Дослідники заповідних стежок Херсонщини»
комунального позашкільного навчального закладу «Голопристанський міський
Центр дитячої та юнацької творчості» Голопристанської міської ради
Херсонської області.
4. Вихованців гуртка «Юні краєзнавці» Енергодарського центру туризму,
краєзнавства та спорту Енергодарської міської ради Запорізької області.
5. Екологічний загін «Добротворці», учнівський колектив 9-А класу Опорного
навчального закладу «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 ім. Т.
Шевченка м. Ямпіль Ямпільського району Вінницької області».
6. Зенченка Олексія, Гончаренка Дениса, вихованців гуртка «Еколог», учнів 9
класу Ріпкинської гімназії імені Софії Русової Ріпкинської районної ради
Чернігівської області.
7. Іванчука Василя, учня 9 класу Пониковицької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Бродівського району Львівської області.
8. Іщенко Катерину, ученицю 6 класу навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 - ліцей» Немирівської міської ради
Вінницької області.
9. Мирну Валерію, ученицю 8 класу Комунального закладу «Нікопольська
спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ ступенів № 26», вихованку
гуртка «Юні екологи» Комунального закладу «Нікопольський міський екологонатуралістичний центр» Нікопольської міської ради Дніпропетровської області.
10. Мосієнко Власія, Гончаренко Юрія, учнів 6 класу Комунального закладу
освіти
«Кочерезький
навчально-виховний
комплекс
«Кочерезька
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок», вихованців гуртка «Юні
лісівники» Комунального навчального закладу «Центр позашкільної освіти»
Вербківської сільської ради Дніпропетровської області.
11. Паригіна Артема, учня Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 17 м. Житомира.
12. Свинчук Діану, ученицю 8-Б класу Коростишівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 1 Коростишівської міської ради Житомирської області.
13. Учнівський колектив 10-В класу Житомирського екологічного ліцею № 24
м. Житомира.

14. Учнівський колектив 11-Б класу Павлоградської загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів № 9 Павлоградської міської ради Дніпропетровської області.
15. Учнівський колектив Луко-Барського навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»
Барського району Вінницької області.
16. Федюк Вікторію, Шовгенюк Каріну, учениць 8 класу, членів учнівського
лісництва Сопівського ліцею селищної ради Печеніжинськогї ОТГ,
Державного підприємства «Коломойське лісове господарство», вихованок
гуртка
«Юні
лісівники»
Івано-Франківського
обласного
екологонатуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради.
ІІ. Надати подяки Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України керівникам робіт
переможців у Всеукраїнському конкурсі «Вчимося заповідувати» - V:
1. Бабич Ользі Григорівні, вчителю Житомирського екологічного ліцею №
24 м. Житомира.
2. Баточенко
Володимиру
Миколайовичу,
старшому
науковому
співробітнику Національного природничого парку «Північне Поділля»
Бродівського району Львівської області.
3. Берізці Володимиру Павловичу, керівнику гуртка «Юні екологи»
Комунального закладу «Нікопольський міський еколого-натуралістичний
центр» Нікопольської міської ради Дніпропетровської області.
4. Биковець Ніні Петрівні, науковому співробітнику Павлоградського
історико-краєзнавчого музею Павлоградської міської ради Дніпропетровської
області.
5. Брусенко Ірині Олександрівні, керівнику гуртка «Екологічна варта»
Обухівського районного центру творчості дітей та юнацтва Київської області.
6. Бутковій Людмилі Сергіївні, керівнику гуртка «Юні екологи»
Старобільського районного Будинку творчості дітей та юнацтва Старобільської
районної ради Луганської області.
7. Василенко Ларисі Михайлівні, керівнику гуртка «Еко-стиль»
Комунального закладу «Херсонський Центр дитячої та юнацької творчості»
Херсонської обласної ради.
8. Давінчук Тетяні Вячеславівні, педагог-організатору, класному керівнику
9-А класу Опорного навчального закладу «Заклад загальної середньої освіти ІІІІ ступенів № 1 ім. Т. Шевченка м. Ямпіль Ямпільського району Вінницької
області».
9. Діхтяренко Інні Юріївні, вчителю біології Луко-Барського навчальновиховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад» Барського району Вінницької області.

10. Завгородній Т.В., керівнику гуртка «Природа і екологія» Позашкільного
навчального закладу «Дитячий парк «Запорізький міський Ботанічний сад»
Запорізької міської ради Запорізької області.
11. Загубинозі Оксані Олексіївні, вчителю біології з основами екологічних
знань, природознавства та хімії Комунального закладу «Скородистицька
гімназія «Школа життєтворчості» Іркліївської сільської ради Черкаської
області.
12. Закржевській Світлані Миколаївні, заступнику директора Енергодарського
центру туризму, краєзнавства та спорту Енергодарської міської ради
Запорізької області.
13. Іванчук Лесі Богданівні, вчителю Пониковицької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Бродівського району Львівської області.
14. Кайтанюк Олені Петрівні, вчителю географії Опорного навчального
закладу «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 ім. Т. Шевченка
м. Ямпіль Ямпільського району Вінницької області».
15. Ковальчук Альоні Олександрівні, керівнику гуртків «Екознайка» та «Світ
птахів» Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді Хмельницької області.
16. Корнійчук Є.І., керівнику гуртка «Юний еколог» Комунального закладу
«Острозький районний Будинок школяра» Острозької районної ради
Рівненської області.
17. Кохановській Оксані Василівні, керівнику гуртка «Біологія рослин»
Шостинської міської станції юних натуралістів Шостинської міської ради
Сумської області.
18. Кривулі Ірині Григорівні, керівнику гуртка «Дендрологія з основами
озеленення» Комунального закладу освіти «Обласний еколого-натуралістичний
центр дітей та учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради.
19. Левицькій Раїсі Максимівні, вчителю навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 - ліцей» Немирівської міської ради
Вінницької області.
20. Мовчан Володимиру Васильовичу, вчителю географії Березоволуцькому
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Петрівсько-Роменської
сільської ради Полтавської області.
21. Невмивакі Тетяні Володимирівні, керівнику гуртка «Основи біології»
Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді м.
Кременчука Полтавської області.
22. Онищук Ірині Олексіївні, вчителю Житомирської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 17.
23. П’ятковській Любові Іванівні, керівнику учнівського лісництва, вчителю
географії Сопівського ліцею селищної ради Печеніжинської ОТГ, керівнику
гуртка
«Юні
лісівники»
Івано-Франківського
обласного
екологонатуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради.

24. Пархоменко Наталії Новомирівні, керівнику гуртка «Юні екологи»
Комунального позашкільного навчального закладу «Станція юних натуралістів
Тернівського району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області.
25. Попрузі Володимиру Михайловичу, вчителю біології, методисту
Ріпкинської гімназії імені Софії Русової Ріпкинської районної ради
Чернігівської області.
26. Пуденко Оксані Ростиславівні, вчителю біології комунального закладу
«Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів імені А.С.
Макаренка Полтавської області».
27. Редько Галині Миколаївні, вчителю біології Коростишівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Коростишівської міської ради
Житомирської області.
28. Савенко Ларисі Ростиславівні, керівнику гуртка «Географічне
краєзнавство» Кулитківського центру позашкільної освіти Кулитківської
селищної ради Кулитківського району Чернігівської області.
29. Стрільчуку Василю Михайловичу, директору Бродівського історикокраєзнавчого музею Бродівського району Львівської області.
30. Тишкевичу Володимиру Терентійовичу, керівнику гуртка «Юні
лісівники» Комунального навчального закладу «Центр позашкільної освіти»
Вербківської сільської ради Дніпропетровської області.
31. Ткачовій
Вірі
Сергіївні,
вчителю
біології
Павлоградської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Павлоградської міської ради
Дніпропетровської області.
32. Фемич Наталі Іванівні, керівнику гуртка «Дослідники заповідних стежок
Херсонщини»
комунального
позашкільного
навчального
закладу
«Голопристанський міський Центр дитячої та юнацької творчості»
Голопристанської міської ради Херсонської області.
33. Черновій Ользі Вікторівні, методисту Комунальної установи
«Приморський центр дитячої та юнацької творчості» Приморської міської ради
Приморського району Запорізької області.
34. Шушкевич Надії Дмитрівні, вчителю Пониковицької загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Бродівського району Львівської області.
35. Ярошенко Світлані Володимирівні, старшому вчителю хімії та біології
Павлоградської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 Павлоградської
міської ради Дніпропетровської області.
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