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Про підсумки Всеукраїнського 
еколого-натуралістичного 
походу «Біощит-2020»

Відповідно  до  Плану  роботи  Національного  еколого-натуралістичного 
центру  на  2020  рік,  затвердженого  Міністерством  освіти  і  науки України, 
Національний еколого-натуралістичний центр  учнівської молоді  МОН України 
провів щорічний екологічний конкурс Всеукраїнський еколого-натуралістичний 
похід «Біощит-2020».

Конкурс  проводиться з метою залучення  учнівської молоді  до роботи з 
дослідження та впровадження в практику біологічних методів захисту лісу, саду 
та сільськогосподарських культур від шкідників та зорієнтований на поширення 
знань  про  корисну  роль  безхребетних,  їхньої  значущої  ролі  в  екосистемі  та 
регуляції  чисельності  шкідливих  комах,  запиленні  рослин,  ґрунтоутворенні; 
підвищення  стійкості  лісових  насаджень  завдяки  проведенню  комплексних 
біологічних лісозахисних заходів та збереження біологічного різноманіття.

У  2020  році  в  конкурсі  взяли  участь  вихованці  закладів  загальної 
середньої  та  позашкільної  освіти  із  16  областей:  Вінницької,  Волинської, 
Донецької,  Дніпропетровської,  Житомирської,  Запорізької,  Івано-Франківської, 
Львівської,  Миколаївської,  Одеської,  Полтавської, Сумської,  Херсонської, 
Хмельницької, Чернівецької та Чернігівської областей.

На розгляд журі подано 53 роботи за операціями: «Мурашка», "Джміль", 
"Махаон", "Реміза». Майже половина з них були роботи за операцією 
«Мурашка», хоча не завжди їхній зміст відповідав дослідженням саме рудих 
лісових мурашок — як основного об'єкта досліджень.



Журі також  звертає  увагу  керівників  на  залучення  дітей  і до  інших 
операцій.  Адже  «Біощит»  —  це  комплексна програма  з  охорони та 
практичного  використання  корисних  комах.  Крім  того,  журі  наголошує  на 
необхідності у проведенні самостійних досліджень та спостережень у природі. 
Роботи,  що  містять  лише  інформацію  з  інтернетних  джерел,  журі  не 
оцінювалися.

Загалом конкурсантами  було проведено пізнавальну робота  з  вивчення 
корисної  ролі  комах.  Перед  виходом  у  природу,  діти  разом  з  керівниками 
опрацьовували  відповідну  літературу, готували  реферати,  брошури,  були 
організовані  перегляди документальних фільмів про життя  комах, у молодших 
класах  були  проведені  виставки  малюнків,  вікторини,  конкурси  на  кращий 
авторський вірш та розповідь.

Результатом  досліджень  та  спостережень  у  природі  стало  проведення 
інвентаризації та паспортизації мурашників, а  також паспортизація  комплексів 
гнізд рудих лісових мурашок, покращення умов існування цих корисних комах, 
виявлення  та  картування  місць  перебування  рідкісних  видів  комах,  розробка 
конкретних  заходів  з  охорони  рідкісних  і  зникаючих  видів,  виявлення  та 
картування  колоній  і місць  перебування  диких  комах-запилювачів, контроль  за 
станом  гнізд  та  їхня  охорона,  створення  і  охорона  реміз,  підтримання  їх  у 
функціональному стані, а також агітація та пропаганда дбайливого ставлення до 
корисних комах.

На підставі висновків журі конкурсу

НАКАЗУЮ:

І. За кращі показники проведеної роботи в еколого-натуралістичному 
поході  «Біощит  –  2020»  визнати  переможцями  та  нагородити  грамотою 
Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді 
Міністерства освіти і науки України:

І місце (95 балів)
1. Акулова  Матвія,  Барабаш  Аріну,  Лім  Богдана,  здобувачів  освіти  2  класу 

Любимівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Іванівського  району 
Херсонської області, з роботою по операції «Махаон».

2. Вихованців гуртка «Основи фенології» Комунального закладу «Чернівецький 
обласний еколого-натуралістичного центру учнівської молоді», з роботою по 
операції «Джміль».

3. Вихованців  гуртка  «Юні  рослинники»  Запорізького  обласного  центру 
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  учнівський  колектив 
Філії  Великобілозерського  навчально-виховного  комплексу  №  1  (школа-
дитячий садок) Великобілозерської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 3 
Великобілозерського  району  Запорізької  області,  з  роботою  по  операції 
«Мурашка».



4. Вихованців  секції  МАН  «Екологія»,  вихованців  гуртка  «Юні  охоронці 
природи»  Комунального  закладу  «Міський  Центр  дитячої  творчості»  м. 
Білгорода-Дністровського Одеської області, з роботою по операції «Махаон».

5. Задніпрянського  Костянтина,  учня  4  класу  Олександрівської 
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Каланчацької  селищної  ради 
Херсонської області, з роботою по операції «Махаон».

6. Учнівський  колектив  6-А  класу  Олешківської  спеціалізованої  школи  І-ІІІ 
ступенів № 2 з поглибленим вивченням іноземних мов Олешківської районної 
ради Херсонської області, з роботою по операції «Джміль».

ІІ місце ( 85 балів)
1. Аблязізову Саміру, ученицю 7 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 

вихованку  Клубу  юних  екологів  «Трансформери»  с.  Нова  Гребля 
Калинівського району Вінницької області, з комплексною роботою.

2. Вихованців гуртка «Юні зоологи» Комунальної організації (установа, заклад) 
Шостинської  міської  станції  юних  натуралістів  Шостинської  міської  ради 
Сумської області, з роботою по операції «Мурашка».

3. Вихованців  гуртків  «Світ  тераріума»  та  «Чарівний  світ  природи» 
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, 
з роботою по операції «Махаон».

4. Вихованців екологічного гуртка «Юні друзі природи» Комунального закладу 
«Районний будинок творчості школярів» Глухівської районної ради Сумської 
області на базі Перемозького навчально-виховного комплексу, з роботою по 
операції «Мурашка».

5. Вихованців загону «Зелені патрулі», учнівський колектив 7 класу Холмського 
закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Арцизької  районної  ради 
Одеської області, роботою по операції «Махаон».

6. Долгу Ірину, ученицю 9 класу Полянського навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 
заклад»  Хотинського  району  Чернівецької  області  Клішковецької  ОТГ,  з 
роботою по операції «Мурашка».

7. Зевако  Марію,  ученицю  5  класу  Дігтярівського  навчально-виховного 
комплексу  Новгород-Сіверської  районної  ради  Чернігівської  області,  з 
роботою по операції «Мурашка».

8. Учнівський колектив 11 – В класу Житомирського екологічного ліцею № 24 
м. Житомира, з комплексною роботою.

ІІІ місце (75 балів)

1. Вихованців  гуртка  «Екознайка»  Шепетівського  міського  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  з  роботою  по  операції 
«Мурашка».

2. Вихованців гуртка «Любителі домашніх тварин» Миргородського міського 



центру  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Полтавської 
області, з роботою по операції «Мурашка».

3. Вихованців  гуртка  «Художнє  різьблення  по  дереву»  Станції  юних 
натуралістів  Кролевецької  міської  ради  Сумської  області,  з  роботою  по 
операції «Мурашка».

4. Вихованців  гуртка  «Юні  біологи»  філії  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  у  Полтавському  районі,  з 
роботою по операції «Мурашка».

5. Вихованців  гуртка  «Юні  зоологи»  Позашкільного  навчально-виховного 
об’єднання Кам’янець – Подільської міської ради Хмельницької області,  з 
роботою по операції «Мурашка».

6. Вихованців  гуртка  «Юні  лісівники» Центру  розвитку  і  творчості  дітей та 
юнацтва  Колківської  селищної  ради  Маневицького  району  Волинської 
області, з роботою по операції «Мурашка».

7. Вихованців гуртків Енергодарського центру туризму, краєзнавства та спорту 
Енергодарської  міської  ради  Запорізької  області,  з  роботою  по  операції 
«Реміза».

8. Вихованців загону «Еколог» міської станції юних натуралістів м. Миколаєва, 
з роботою по операції «Махаон».

9. Вихованців пошукового загону «Сьорчинг» робочої групи «EXTREME SPE 
PERITURA»  загальноосвітньої  школи  І–ІІІ  ступенів  №  2, 
Горішньоплавнівської  міської  ради  Полтавської  області,  з  роботою  по 
операції «Джміль».

10. Вихованців пошукового загону «Сьорчинг» робочої групи «EXTREME SPE 
PERITURA»  загальноосвітньої  школи  І–ІІІ  ступенів  №  2, 
Горішньоплавнівської  міської  ради  Полтавської  області.  з  роботою  по 
операції «Махаон».

11. Гавриленко  Мілану,  вихованку  гуртка  «Юні  лісівники»  Комунального 
закладу  Сумської  міської  ради  Сумського  міського  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  з  роботою  по  операції 
«Мурашка».

12. Єгорову  Дар’ю,  ученицю  11  класу  Комунального  закладу  освіти 
«Криворізький  обласний  ліцей-інтернат  для  сільської  молоді»,  вихованку 
гуртка «Юний дослідник» Комунального позашкільного навчального закладу 
«Станція  юних  натуралістів»  Криворізької  міської  ради  Покровського 
району Дніпропетровської області. з роботою по операції «Джміль».

13. Сачаву Ольгу, вихованку гуртка «Еко-стиль» Херсонського Центру дитячої 
та  юнацької  творчості  Херсонської  міської  ради,  з  роботою  по  операції 
«Махаон».



14. Сокальського Олександра,  Юхимчука Миколу,  вихованців  гуртка  «Юний 
еколог»,  учнів  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  м.  Берестечко 
Горохівського району Волинської області, з роботою по операції «Реміза».

15. Учнівський колектив 9 – 11 класів Садківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів  Житомирського  району  Житомирської  області,  з  роботою  по 
операції «Мурашка».

16. Учнівський  колектив  Привільненської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ 
ступенів  Волноваської  районної  ради  Донецької  області,  з  роботою  по 
операції «Мурашка».

17. Учнівському  та  педагогічному  колективу  Кременчуцького  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Кременчуцької  міської  ради 
Полтавської області, з комплексною роботою.

ІІ. За орієнтування  учнівської молоді  на дослідження та поширення 
знань про корисну роль безхребетних, формування екологічної  свідомості, 
проведення  природоохоронно-просвітницької  діяльності  надати  подяки 
Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  МОН 
України  вчителям  та  керівникам  учнівських  робіт,  що  посіли  призові 
місця у Всеукраїнському еколого-натуралістичному поході «Біощит – 2020»:

1. Бадраку  Олександру  Вікторовичу,  керівнику  гуртка  «Юні  зоологи» 
Комунальної організації (установа, заклад) Шостинської міської станції юних 
натуралістів Шостинської міської ради Сумської області.

2. Бажану  Євгенію  Анатолійовичу,  керівнику  гуртка  «Юні  біологи»  філії 
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 
у Полтавському районі.

3. Балабась  Інні  Віталіївні,  вчителю  біології,  керівнику  клубу  «Комек» 
загальноосвітньої  школи  І–ІІІ  ступенів  № 2,  Горішньоплавнівської  міської 
ради Полтавської області.

4. Бєльській  Валентині  Василівні,  директору  Кременчуцького  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Кременчуцької  міської  ради 
Полтавської області.

5. Богомоловій  Оксані  Антонівні,  керівнику  гуртка  «Юні  зоологи» 
Позашкільного  навчально-виховного  об’єднання  Кам’янець  –  Подільської 
міської ради Хмельницької області.

6. Булах Т.В., керівнику гуртка «Художнє різьблення по дереву» Станції юних 
натуралістів Кролевецької міської ради Сумської області.

7. Василенко Ларисі  Михайлівні,  керівнику гуртка «Еко-стиль» Херсонського 
Центру дитячої та юнацької творчості Херсонської міської ради.

8. Возняку  Віталію  Євстафійовичу,  вчителю  географії,  керівнику  гуртка 
«Зелений  патруль»  загальноосвітньої  школи  –ІІІ  ступенів  №  2, 
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області.



9. Галицькій Олені Миколаївні, вчителю Житомирського екологічного ліцею № 
24 м. Житомира.

10. Гринцевич  О.В.,  вчителю  початкових  класів  Любимівської 
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Іванівського  району  Херсонської 
області.

11. Дворецькій Ірині Петрівні, вчителю Садківської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Житомирського району Житомирської області.

12. Задніпряній Ганні Миколаївні, вчителю Олександрівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Каланчацької селищної ради Херсонської області.

13. Зоріній  Ю.Л.,  вчителю  біології  та  основ  здоров’я  Олешківської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням іноземних 
мов Олешківської районної ради Херсонської області.

14. Калуш  Наталії  Віталіївні,  керівнику  гуртка  «Юні  лісівники»  Центру 
розвитку  і  творчості  дітей  та  юнацтва  Колківської  селищної  ради 
Маневицького району Волинської області.

15. Керівникам  гуртків  Енергодарського  центру  туризму,  краєзнавства  та 
спорту Енергодарської міської ради Запорізької області.

16. Кленько  Надії  Миколаївні,  вчителю  Дігтярівського  навчально-виховного 
комплексу Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області.

17. Ковальчук  Альоні  Олександрівні,  керівнику  гуртка  «Екознайка» 
Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді.

18. Кохановській Оксані Василівні, науковому керівнику, завідувачці еколого-
природознавчим  відділом  Комунальної  організації  (установа,  заклад) 
Шостинської  міської  станції  юних  натуралістів  Шостинської  міської  ради 
Сумської області.

19. Лебедєвій  Т.А.,  керівнику  загону  «Еколог»  міської  станції  юних 
натуралістів м. Миколаєва.

20. Люльченко М.В., керівнику гуртка «Юні лісівники» Комунального закладу 
Сумської  міської  ради Сумського міського центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді.

21. Мазанці  Світлані  Вікторівні,  керівнику  гуртка  «Любителі  домашніх 
тварин» Миргородського міського центру еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді Полтавської області.

22. Маловічку  Віктору  Олексійовичу,  керівнику  гуртка  «Юні  рослинники» 
Запорізького обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді,  вчителю  біології  Філії  Великобілозерського  навчально-виховного 
комплексу № 1 (школа-дитячий садок) Великобілозерської загальноосвітньої 
школи І-ІІ ступенів № 3 Великобілозерського району Запорізької області.

23. Мельник  Д.Д.,  вчителю  математики  Полянського  навчально-виховного 
комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» Хотинського району Чернівецької області Клішковецької 
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24. Мороз  Н.Д.,  вчителю  біології  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  м. 
Берестечко Горохівського району Волинської області.

25. Олєшкевич  Тамарі  Миколаївні,  керівнику  гуртка  «Юний  дослідник» 
Комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Станція  юних 
натуралістів»  Криворізької  міської  ради  Покровського  району 
Дніпропетровської області.

26. Орлівській  Наталії  Миколаївні,  вчителю  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ 
ступенів с. Нова Гребля Калинівського району Вінницької області.

27. Петренко  Вікторії  Юріївні,  керівнику  гуртків  «Світ  тераріума»  та 
«Чарівний світ природи» Полтавського обласного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді.

28. Рекун Анні Валеріївні, вчителю біології Привільненської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Волноваської районної ради Донецької області.

29. Романенко Оксані Анатоліївні, керівнику гуртка «Юні охоронці природи» 
Комунального  закладу  «Міський  Центр  дитячої  творчості»  м.  Білгорода-
Дністровського Одеської області.

30. Стояновій Р.Г., вчителю Холмського закладу загальної середньої освіти І-
ІІІ ступенів Арцизької районної ради Одеської області.

31. Хлус  Ларисі  Миколаївні,  методисту,  керівнику  гуртків  Комунального 
закладу «Чернівецький обласний еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді».

32. Шеремет Світлані Анатоліївні, керівнику екологічного гуртка «Юні друзі 
природи»  Комунального  закладу  «Районний  будинок  творчості  школярів» 
Глухівської районної ради Сумської області на базі Перемозького навчально-
виховного комплексу.

33. Яковенко  Ользі  Іванівні,  керівнику  секції  МАН  «Екологія»,  завідувачці 
еколого-натуралістичного  відділу  Комунального  закладу  «Міський  Центр 
дитячої творчості» м. Білгорода-Дністровського Одеської області.

Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор                           В. В. Вербицький
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