
 
УКРАЇНА 

ДЕПАРТАМЕНТ  ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  
 

                       Н А К А З  
 

______________                                         Вінниця                                                № ________  

 

Про підсумки проведення  

обласного тижня зоології та 

тваринництва 

 

 

На виконання наказу Департаменту освіти і науки обласної державної 

адміністрації від 24.02.2021 № 52 «Про проведення в області Тижня зоології та 

тваринництва», з метою розвитку учнівських об’єднань зоологічного і 

тваринницького профілів, вивчення досвіду роботи існуючих учнівських трудових 

об'єднань зоолого-тваринницького спрямування, залучення учнівської молоді до 

дослідницької роботи в галузі зоології та тваринництва, в період з 15 по 21 березня 

2021 року на базі Вінницької обласної станції юних натуралістів проведено 

обласний Тиждень зоології та тваринництва (далі – Тиждень). 

У заходах Тижня брали участь в дистанційній формі 112 здобувачів освіти з 28 

загальноосвітніх та 4 позашкільних навчальних закладів з 15 ОТГ. 

Упродовж Тижня проведено знайомство з видовим складом тварин живого 

куточка «Хвилинка з тваринкою» (Рекшенюк С.В.), конкурс робіт 

«Експериментальне дослідництво з зоології та тваринництва», конкурс проектів 

«Кролеферма», свято «День зустрічі птахів», Всеукраїнська акція «Годівничка». 

Виходячи з вищевказаного та підсумкових протоколів засідань журі, 

 

            НАКАЗУЮ: 

 



1. Затвердити списки переможців і призерів обласного конкурсу-захисту 

дослідницьких робіт «Експериментальне дослідництво з зоології та тваринництва», 

та педагогів, які підготували переможців і призерів, що додаються. 

2. Відзначити Почесними грамотами Департаменту гуманітарної політики 

облдержадміністрації здобувачів освіти переможців та педагогів, які підготували 

переможців обласного конкурсу-захисту дослідницьких робіт «Експериментальне 

дослідництво з зоології та тваринництві». 

3. Вінницькій обласній станції юних натуралістів (Драгомирецька О.А.): 

3.1 Нагородити дипломами обласної станції юних натуралістів здобувачів 

освіти призерів конкурсу-захисту дослідницьких робіт «Експериментальне 

дослідництво з зоології та тваринництві». 

3.2. Нагородити грамотами обласної станції юних натуралістів педагогів, які 

підготовили призерів конкурсу-захисту дослідницьких робіт «Експериментальне 

дослідництво з зоології та тваринництві», відповідно списку, що додається. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 
 

Директор Департаменту 

гуманітарної політики 

обласної державної адміністрації                            Олександр МЕЛЬНИК 

 

 

 
Заступник директора Департаменту 

гуманітарної політики – начальник 

управління освіти і науки 

обласної державної адміністрації 

Буняк В. 

 

Лісогурська Т. 
Стахова А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ в. о. директора  Департаменту 

гуманітарної політики  обласної державної 

адміністрації  

____________  №  ______ 

 

Список 

переможців та призерів обласного конкурсу-захисту 

дослідницьких робіт «Експериментальне дослідництво з зоології та тваринництві» 

 

Секція «Птахівництво» 

І місце Масненко Андрій, здобувач освіти 8 класу ЗШ І-ІІІ ст. с. Чагів Оратівської 

селищної територіальної громади Вінницького району. 

ІІ місце Кириленко Алім,  здобувач освіти 5 класу, вихованець гуртка еколого-

натуралістичного центру дитячої творчості Ольгопільської сільської 

територіальної громади Гайсинського району. 

Бездітна Майя, здобувач освіти 7 класу загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

с. Скала Оратівської селищної територіальної громади Вінницького району. 

ІІІ місце Вихованець Андрій, здобувач освіти 7 класу Тульчинської ЗШ І-ІІІ ст. № 1, 

вихованець гуртка "За гуманне ставлення до тварин" Тульчинської станції 

юних натуралістів Тульчинської міської територіальної громади 

Тульчинського району. 

Луців Юлія, здобувач освіти 7 класу філії ЗСО І-ІІ ст. с. Цекинівка ОНЗЗЗСО 

І-ІІІ ст. с. В. Кісниця Ямпільської міської територіальної громади Могилів-

Подільського району. 

 

Секція «Орнітологія» 

І місце Філіпченко Ангеліна, здобувач освіти 7 класу НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІ ст.» с. 

Кожанка Оратівської селищної територіальної громади Вінницького району. 

ІІ місце Пузік Ангеліна, вихованка гуртка «Знавці тварин» Вінницької обласної 

станції юних натуралістів. 

 

Секція «Тваринництво» 

І місце Ліпський Михайло, здобувач освіти 6 класу Ольгопільського ЗЗСО, 

вихованець гуртка еколого-натуралістичного центру дитячої творчості 

Ольгопільської сільської територіальної громади Гайсинського району. 

ІІ місце Климчук Богдан, здобувач освіти 8 класу Дяковецького НВК (СЗШ І-ІІІ ст. – 

ЗДО) ім. М.П. Стельмаха Літинської селищної територіальної громади 

Вінницького району. 

 

Секція «Бджільництво» 

І місце Бельдій Олексій, здобувач освіти 7 класу Літинської  СЗШ І-ІІІ ст. № 2 

Літинської селищної територіальної громади Вінницького району. 

 

 
Начальник відділу взаємодії з територіальними  

громадами управління взаємодії з органами  

місцевого самоврядування Департаменту  

гуманітарної політики облдержадміністрації       Т. Лісогурська 
 

Директор обласної станції  

юних натуралістів  О. Драгомирецька 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ в. о. директора  Департаменту 

гуманітарної політики  обласної державної 

адміністрації  

____________  №  ______ 

 

Список 

педагогів, які підготовили переможців 

 обласного конкурсу-захисту дослідницьких робіт 

 «Експериментальне дослідництво з зоології та тваринництва» 

 

 
1. Масненко Катерина Петрівна, вчитель ЗШ І-ІІІ ст. с. Чагів Оратівської селищної 

територіальної громади Вінницького району. 

2. Мацібора Наталя Григорівна, керівник екологічного гуртка НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІ 

ст.» с. Кожанка Оратівської селищної територіальної громади Вінницького 

району. 

3. Мураховська Наталія Віталіївна, керівник гуртків еколого-натуралістичного 

центру дитячої творчості Ольгопільської сільської територіальної громади 

Гайсинського району. 

4. Якимчук Іванна Олегівна, вчитель біології Літинської СЗШ І-ІІІ ст. № 2 

Літинської селищної територіальної громади Вінницького району. 

 

 

Начальник відділу взаємодії з територіальними  

громадами управління взаємодії з органами  

місцевого самоврядування Департаменту  

гуманітарної політики облдержадміністрації       Т. Лісогурська 
 

Директор обласної станції  

юних натуралістів  О. Драгомирецька 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ в. о. директора  Департаменту 

гуманітарної політики  обласної державної 

адміністрації  

____________  №  ______ 

 

 

Список 

педагогів, які підготовили призерів 

 обласного конкурсу-захисту дослідницьких робіт  

«Експериментальне дослідництво з зоології та тваринництва» 

 

 
1. Острук Валентина Василівна, керівник гуртків еколого-натуралістичного центру 

дитячої творчості Ольгопільської сільської територіальної громади Гайсинського 

району. 

2. Кучер Галина Петрівна, вчитель загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с. Скала 

Оратівської селищної територіальної громади Вінницького району. 

3. Дмитренко Леся Анатоліївна, керівник гуртків Вінницької обласної станції юних 

натуралістів. 

4. Вовчок Марія Михайлівна, вчитель біології Дяковецького НВК (СЗШ І-ІІІ ст. – 

ЗДО) ім. М.П. Стельмаха Літинської селищної територіальної громади 

Вінницького району. 

5. Івасюк Олеся Михайлівна, керівник гуртка Тульчинської станції юних 

натуралістів Тульчинської міської територіальної громади Тульчинського 

району. 

6. Щербак Анжела Євгеніївна, педагог-організатор філії ЗСО І-ІІ ст. с. Цекинівка 

ОНЗЗЗСО І-ІІІ ст. с. В. Кісниця Ямпільської міської територіальної громади 

Могилів-Подільського району. 

 

 

Начальник відділу взаємодії з територіальними  

громадами управління взаємодії з органами  

місцевого самоврядування Департаменту  

гуманітарної політики облдержадміністрації       Т. Лісогурська 
 

Директор обласної станції  

юних натуралістів  О. Драгомирецька 

 

 


