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Враховуючи актуальність завдання з подальшого розвитку національної
екологічної  мережі  та  з  метою  втілення  Конвенції  збереження  біологічного
різноманіття в Україні та Указу Президента України № 838/2005 від 23.05.2005
р.  «Про  заходи  щодо  подальшого  розвитку  природно-заповідної  справи  в
Україні»,  Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді
Міністерства  освіти  і  науки  України  за  сприяння Національного природного
парку  «Голосіївський»  Міністерства  охорони  навколишнього  природного
середовища України та Департаменту заповідної справи  Міністерства екології
та  природних  ресурсів  України підвів  підсумки  щорічного  Всеукраїнського
конкурсу «Вчимося заповідувати - ІV етап» 2014 року.

Відповідно  до  Положення,  конкурсна  комісія  звертала  увагу  на
відповідність творчих робіт визначеним завданням, а саме:

1. встановлення  та  вивчення  раритетного  фітоценозу  (Червона  книга
України, Зелена книга України), складання його переліку, картування його
місцезростань,  розробка  заходів  охорони  в  межах  території,  що
досліджувалась;

2. виявлення та дослідження угруповань рідкісних, регіонально рідкісних,
зникаючих рослин, в межах певного регіону з подальшою фотофіксацією,
кількісним аналізом та оцінкою їх стану;

3. встановлення  основних  факторів  антропогенного  впливу  на  довкілля,
оволодіння методом оцінки негативного впливу на рослинний світ;

4. просвітницька робота щодо значення збереження червонокнижних видів
рослин;

5. еколого-краєзнавча  робота  у  сфері  природоохоронної  діяльності,
розроблення  методичних  рекомендацій  з  еколого-просвітницької
діяльності  молоді  щодо  збереження  та  відтворення  рідкісних  видів
рослин.
Також, в обов’язковому порядку, відмічалася наявність у представлених

на конкурс матеріалах:
 відомостей про колектив-учасник конкурсу, сферу його діяльності;
 інформаційних даних про проведені експедиції, походи, опис рослинного

світу  території,  що  досліджувалася  з  деталізацією  на  мапі  видів,  що
занесені до Червоної книги України та Зеленої книги України;

 документації про роботу по заповіданню території;



 фото-  або  відеоматеріалів,  що  підтверджували  факти  порушень
природоохоронного законодавства;

 звітів  про  масово-агітаційну  та  просвітницьку  роботу  з  громадськістю
щодо  значення  рідкісних  та  зникаючих  видів  рослин  (проведення
тематичних  занять,  лекцій,  бесід,  видання  буклетів,  листівок,  плакатів,
здійснення виступів в пресі, радіо, по телебаченню тощо).
У  2014  році  учасниками  конкурсу  стали  загальноосвітні,  позашкільні

навчальні заклади, ліцеї, гімназії, окремі гуртки. Роботи представлені у вигляді
наукових  робіт,  звітів,  фотоінформаційних  матеріалів,  альбомів,  буклетів,
малюнків  тощо.  Всього  надіслано  118  робіт  з  19  регіонів  України,  а  саме:
Вінницької,  Волинської,  Дніпропетровської,  Житомирської,  Закарпатської,
Запорізької,  Івано-Франківської,  Кіровоградської,  Львівської,  Миколаївської,
Одеської,  Полтавської,  Рівненської,  Сумської,  Тернопільської,  Херсонської,
Хмельницької, Чернівецької, Чернігівської областей.

Найактивнішими  були  учасники  з  Запорізької,  Вінницької,
Дніпропетровської, Рівненської, Хмельницької областей.

За  проведену  роботу  по  залученню  учнівської  молоді  до  практичної
природоохоронної  роботи  по  збереженню  фіторізноманіття  висловлюємо
вдячність:
1. Вінницькій обласній станції юних натуралістів (директор О. А. Драгомире-

цька);
2. Волинському  обласному  еколого-натуралістичному  центру  (директор

В. А. Остапчук);
3. Комунальному закладу освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр ді-

тей та учнівської молоді» м. Дніпропетровська (директор Ю. Ф. Педан);
4. Житомирському обласному центру еколого-натуралістичної творчості учні-

вської молоді Житомирської обласної ради (директор В. М. Лабунська);
5. Комунальному  закладу  «Запорізький  обласний  центр  еколого-натуралісти-

чної  творчості  учнівської  молоді»  Запорізької  обласної  ради  (директор
О. І. Ульянова);

6. Івано-Франківському  обласному  еколого-натуралістичному  центру  учні-
вської молоді (директор Т. В. Гудзик);

7. Комунальному закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-натуралі-
стичної творчості учнівської молоді» (директор О. В. Поркуян);

8. Миколаївському обласному еколого-натуралістичному центру учнівської мо-
лоді (директор Т. Б. Троїцька);

9. Одеському обласному гуманітарному центру позашкільної освіти та вихова-
ння (т. в. о. директора Д. І. Макосій);

10.Полтавському обласному еколого-натуралістичному центру учнівської моло-
ді (директор В. Г. Бедніна);

11.Комунальному  закладу  «Станція  юних  натуралістів»  Рівненської  обласної
ради (директор Т. В. Остафійчук);

12.Тернопільському обласному еколого-натуралістичному центру учнівської мо-
лоді (директор І. І. Герц);

13.Хмельницькому обласному еколого-натуралістичному центру учнівської мо-
лоді Хмельницької обласної ради (директор В. В. Климчук)

14.Комунальному закладу «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими
дітьми Черкаської обласної ради» (директор Л. В. Давиденко);



15.Комунальному закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралісти-
чної  творчості  учнівської  молоді»  Чернівецької  обласної  ради  (директор
Л. Ю. Головченко).

Відповідно до висновків оргкомітету і  конкурсної комісії,  та керуючись
вищезазначеними критеріями відбору переможців,

НАКАЗУЮ:

І.  Визнати  переможцями  Всеукраїнського  конкурсу  школярів  та
учнівської молоді «Вчимося заповідувати - ІV етап» за змістовну роботу по
вивченню  і  збереженню  природи  рідного  краю,  практичну
природоохоронну  діяльність,  спрямовану на  заповідання  рідкісних  видів
рослин:

за І місце:
1. Бенях Ірину, ученицю 10 класу гімназії ім. О. Маковея м. Яворова Львівської

області;
2. Вихованців  гуртка  «Господарочка»  Комунального  закладу  «Чернівецький

обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Чернівецької області;

3. Вихованців гуртка «Юні друзі природи» Карлівської районної станції юних
натуралістів Полтавської області;

4. Вихованців  гуртка «Юні  охоронці  природи» Будинку дитячої  та  юнацької
творчості Буринської районної ради Сумської області;

5. Вихованців  екологічного гуртка  «Зелене  світло»  Решетилівського  будинку
дитячої  та  юнацької  творчості,  учнів  Решетилівської  гімназії
імені І. Л. Олійника Решетилівської районної ради Полтавської області;

6. Вихованців  екологічного  гуртка  «Краяни»  Великорублівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Котелевського  району  Полтавської
області;

7. Вихованців  екологічного  гуртка  групи  № 27  дошкільного  навчального
закладу  «Крижопільський  професійний  будівельний  ліцей»  Вінницької
області;

8. Вихованців еколого-природничого гуртка «Зелені Робінзони» Миргородської
районної станції юних натуралістів при Біликівському навчально-виховному
комплексі Миргородської районної ради Полтавської області;

9. Вихованців об’єднання «ЕКОС» гуртка «Юні екологи» Михайло-Ларинської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Жовтневої  районної  ради
Миколаївської області;

10.Габор Мар’яну та Пурій Дану, учениць 7 класу Рівненської загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  №  23,  вихованок  гуртка  «Екологічний  дизайн»
Комунального  закладу  «Станція  юних  натуралістів»  Рівненської  обласної
ради Рівненської області;

11.Гладкову  Вікторію,  ученицю  7  класу  Комунального  закладу
«Комсомольський  навчально-виховний  комплекс  «загальноосвітній
навчальний  заклад  І-ІІІ  ступенів  -  дошкільний  навчальний  заклад»
Гуляйпільської районної ради Запорізької області;

12.Горопаху Яну та Бурделяк Валентину, вихованок гуртка «Основи біоетики»
Радивилівської районної станції юних натуралістів Рівненської області;



13.Деміх  Ілону,  ученицю  11  класу  Комунального  закладу  «Середня
загальноосвітня  школа  № 20  імені  О. І. Стовби  м. Дніпродзержинська»
Дніпродзержинської  міської  ради  Дніпропетровської  області,  вихованку
гуртка «Юні дослідники біорізноманіття» Комунального закладу «Дитячий
екологічний центр  м. Дніпродзержинська»  Дніпропетровської  міської  ради
Дніпропетровської області;

14.Драгуна  Олексія,  вихованця  Великописарівської  районної  станції  юних
натуралістів Великописарівської районної ради Сумської області;

15.Кисіль  Альону,  ученицю  11  класу  Залізницького  навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  -  дитячий  садок»
Любешівського району Волинської області;

16.Компанійця  Павла,  учня  10  класу  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
№ 12  Вінницької  міської  ради  Вінницької  області,  вихованця  гуртка
«Екологія Землі» Вінницької обласної станції юних натуралістів Вінницької
області;

17.Краснобаєву Єлизавету, ученицю 10 класу, вихованку наукового товариства
учнів  «БіоМи»  Приморської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Кілійського району Одеської області;

18.Курінну  Вероніку,  ученицю  11  класу  Комунального  закладу  освіти
«Криворізький  обласний  ліцей-інтернат  для  сільської  молоді»,  вихованку
Комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Станція  юних
натуралістів  Жовтневого  району»  м. Кривого  Рогу  Дніпропетровської
області;

19.Кушнір  Антоніну,  ученицю  11  класу  Комунального  закладу  «Ювілейна
середня  загальноосвітня  школа  № 1  І-ІІІ  ступенів»  Дніпропетровського
району Дніпропетровської області, вихованку Комунального закладу «Центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Дніпропетровського
району Дніпропетровської області;

20.Левченка  Іллю,  учня  10  класу  Семенівської  гімназії  № 2  Семенівської
районної ради Чернігівської області,  вихованця гуртка «Еколог» обласного
комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Чернігівська  Мала
академія наук учнівської молоді» Чернігівської обласної ради;

21.Смоляра  Олексія,  учня  11  класу  Полтавської  гімназії  № 17  Полтавської
міської ради Полтавської області;

22.Ставницьку  Юлію,  ученицю  9  класу,  вихованку  творчого  об’єднання
учнівської молоді «Podolia Infarior» районного центру дитячої та юнацької
творчості м. Ульяновки Кіровоградської області.

за ІІ місце
1. Барановську  Тетяну,  ученицю  11  класу  біолого-хімічного  профілю

Комунального  закладу  освіти  «Криворізький  обласний  ліцей-інтернат  для
сільської  молоді»,  вихованку  Комунального  позашкільного  навчального
закладу «Станція  юних натуралістів  Жовтневого району» м. Кривого Рогу
Дніпропетровської області;

2. Берсан Тетяну, ученицю 11 класу, Каліна Андрія, учня 7 класу, вихованців
еколого-краєзнавчого  гуртка  «Гіпаніс»  Будинку  творчості  учнів
Миколаївського  району  на  базі  Трихатської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Миколаївської районної ради Миколаївської області;



3. Бєлєнкову Марію, ученицю 10 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 19  м. Павлограда  Дніпропетровської  області,  вихованку  Комунального
позашкільного  навчального  закладу  «Станція  юних  натуралістів»
м. Павлограда Дніпропетровської області;

4. Більзюк  Тетяну,  ученицю  10  класу  Комунального  закладу  «Луцький
навчально-виховний  комплекс  загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів № 7  -
природничий ліцей» Луцької міської ради Волинської області;

5. Бондарева  Максима,  учня  11  класу  Богданівського  навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний
навчальний заклад» Приазовської районної ради Запорізької області;

6. Вихованців гуртка «Зодіак» Будинку творчості учнів Миколаївського району
на базі Шостаківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Миколаївської
районної ради Миколаївської області;

7. Вихованців  гуртка  «Ландшафтний  дизайн»  Ковельської  станції  юних
натуралістів Ковельської міської ради Волинської області;

8. Вихованців гуртка «Юні лісівники-дендрологи» Дунаєвецької станції юних
натуралістів  на  базі  навчально-виховного  комплексу  «Малієвецька
загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  -  дошкільний  навчальний  заклад»
Дунаєвецького району Хмельницької області;

9. Вихованців  екологічного  гуртка  Куликівського  районного  центру
позашкільної освіти Куликівської районної ради Чернігівської області;

10.Вихованців  творчого  учнівського  об’єднання  «Юні  друзі  природи»
Тячівського районного еколого-натуралістичного центру  учнівської  молоді
Закарпатської області;

11.Зибарєва  Данила,  учня  8  класу  Просторівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  Чернігівського  району  Запорізької  області,  вихованця
Чернігівського будинку дітей та юнацтва Запорізької області;

12.Мироненко  Віолетту  та  Голуба  Миколу,  вихованців  гуртка  «Основи
екологічнх  знань»  станції  юних  натуралістів  виконавчого  комітету
Бердянської міської ради Запорізької області;

13.Павловську  Ірину, ученицю  7  класу  Жалинської  загальноосвітньої  школи
І-ІІ ступенів Костопільської районної ради Рівненської області;

14.Ростопшу Кристину, ученицю 10 класу, вихованку гуртка «Юні квітникарі»
еколого-натуралістичного відділу Глухівського міського центру позашкільної
освіти Глухівської міської ради Сумської області;

15.Сібіковську Віту, ученицю 10 класу Комунального закладу «Чечельницька
середня загальноосвітня школа № 1» Вінницької області;

16.Терновецьку  Руслану,  ученицю  11  класу  Комунального  закладу  освіти
«Тернівський  ліцей  міста  Кривого  Рогу»  Дніпропетровської  області,
вихованку  гуртка  «Юні  екологи»  Комунального  позашкільного  закладу
«Станція  юних  натуралістів  Тернівського  району»  м. Кривого  Рогу
Дніпропетровської області;

17.Учнів  6-8  класів,  вихованців  гуртка  «Юні  друзі  природи»  Підкамінської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Бродівського  району  Львівської
області;

18.Учнів  групи  № 11  з  професії  «Тракторист-машиніст  с.-г.  виробництва,
слюсар  з  ремонту  с.-г.  машин  та  устаткування,  водій  автотранспортних
засобів  категорії  «С»»  Державного  професійно-технічного  навчального



закладу  «Хмільницький  аграрний  центр  професійно-технічної  освіти»
Вінницької області;

19.Учнів, вихованців еколого-натуралістичного гуртка загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів с. Гірка Полонка Луцького району Волинської області;

20.Чертюк Вікторію, ученицю 10 класу Семенівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Мелітопольської районної ради Запорізької області.

за ІІІ місце
1. Бабій  Наталю,  Говеру  Сніжану,  Щукіну  Іванну,  учениць  9  класу

Нивочинської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Богородчанської
районної ради Івано-Франківської області;

2. Братко  Валерію,  ученицю  7  класу  Тисовецької  загальноосвітньої  школи
І-ІІ  ступенів,  вихованку гуртка «Юні екологи» районного центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Сторожинецької районної ради
Чернівецької області;

3. Вихованців гуртків «Юний фотограф» та «Юний натураліст» Любарського
центру  учнівської  молоді  на  базі  Гринівецького  навчально-виховного
комплексу Любарського району Житомирської області;

4. Вихованців гуртка «Екологічний дизайн» Тернопільського обласного центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

5. Вихованців  гуртка  «Основи екологічних знань» станції  юних натуралістів
м. Первомайська Первомайської міської ради Миколаївської області;

6. Вихованців  гуртка  «Юні  ботаніки»  Тернопільського  обласного  центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

7. Вихованців  гуртка  «Юні  друзі  природи»  Надвірнянського  районного
еколого-натуралістичного  центру  для  дітей  та  юнацтва  Надвірнянської
районної ради Івано-Франківської області;

8. Вихованців гуртка «Юні охоронці природи» Кинашівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Борзнянської районної ради Чернігівської області;

9. Вихованців  гуртків  «Юні  квітникарі»  та  «Заповідними  стежками  рідного
краю»  Шепетівського  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Хмельницької області;

10.Вихованців  екологічного  загону  «Крок  до  майбутнього»  Павлівської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Канівської районної ради Черкаської
області;

11.Вихованців  краєзнавчого  гуртка  Лупарівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Жовтневої районної ради Миколаївської області;

12.Вихованців  природознавчого  гуртка  «До  чистих  джерел»  Новопавлівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Снігурівської  районної  ради
Миколаївської області;

13.Глиненко  Ірину  та  Серб  Анну,  вихованок  гуртка  «Дослідники  природи»
Комунального  закладу  Сумської  міської  ради  -  Сумський  міський  центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

14.Горбач Христину та Крушельницького Андрія, учнів 9 класу Топорівського
навчально-виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»
Буського району Львівської області;

15.Зеркаль  Валерію  та  Жирну  Анну,  учениць  Комунального  закладу
«Темирівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний



заклад  І-ІІІ  ступенів  -  дошкільний  навчальний  заклад»  Гуляйпільської
районної ради Запорізької області;

16.Козак  Віру,  ученицю  8  класу  Городоцької  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 4 м. Городка Львівської області;

17.Контарєва Валерія, учня 9 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5
Вінницької  міської  ради  Вінницької  області,  вихованця  гуртка  «Юні
садівники»  Вінницької  обласної  станції  юних  натуралістів  Вінницької
області;

18.Кравцова Артема, учня 8 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 42
Запорізької  міської  ради  Запорізької  області,  вихованця  гуртка  «Юні
ековалеологи»  Запорізького  обласного  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді;

19.Литвін Владиславу, ученицю 7 класу Чернівецького ліцею № 3 медичного
профілю,  вихованку  гуртка  «Юний  еколог»  Комунального  закладу
«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді»;

20.Маховську Крістіну, ученицю 11 класу Комунального закладу «Партизанська
середня загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів» Дніпропетровського району,
вихованку Комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді» Дніпропетровського району Дніпропетровської області;

21.Олеху  Соломію,  ученицю  10  класу  Бродівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 3 Львівської області;

22.Олешко  Діану,  вихованку  екологічного  загону  «Пошук»  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  м.  Кременчука  Полтавської
області;

23.Робочу  групу  учнів  Державного  навчального  закладу  «Вінницький  центр
професійно-технічної освіти переробної промисловості» м. Вінниці;

24.Садового  Миколу,  учня  7  класу  Херсонської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  №  46  Херсонської  міської  ради,  вихованця  гуртка  «Юні
ботаніки» Херсонського Центру дитячої та юнацької творчості Херсонської
міської ради Херсонської області;

25.Самойленко  Іванну,  ученицю  8  класу  Новопрокопівської  спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів Токмацького району Запорізької області;

26.Собуленка  Антона  та  Кондратюка  Дмитра,  учнів  8  класу,  вихованців
екологічного загону Скородистицької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Чорнобаївського району Черкаської області;

27.Тищенка  Богдана,  Умрюхіна  Олександра,  Пономаренка  Костянтина,
вихованців  гуртка  Комунального  закладу  «Районний  центр  позашкільної
роботи» Путивльської районної ради Сумської області;

28.Траченка  Олексія  та  Полянську  Вікторію,  учнів  9  класу  Жовтневої
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  3  Новобузької  районної  ради
с. Жовтневе Миколаївської області, вихованців гуртка «Юні екологи» Центру
позашкільної роботи дітей та юнацтва Новобузького району Миколаївської
області;

29.Учнів  11  класу  Линовицької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Прилуцької районної ради Чернігівської області.



ІІ.  Нагородити  подяками  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України керівників
учнівських  робіт,  що  посіли  призові  місця,  за  високий  професіоналізм,
творчий підхід та формування екологічної свідомості учнів:
1. Андрусик Віту Степанівну, керівника гуртка «Зелений пакет» Залізницького

навчально-виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  -
дитячий садок» Любешівського району Волинської області;

2. Багрій Тетяну Йосипівну, вчителя біології  Нивочинської  загальноосвітньої
школи  І-ІІ  ступенів  Богородчанської  районної  ради  Івано-Франківської
області;

3. Балан Л. О., керівника екологічного гуртка дошкільного навчального закладу
«Крижопільський професійний будівельний ліцей» Вінницької області;

4. Білецьку  Марію  Григорівну,  вчителя  спецкурсу  «Фізіологія  рослин»,
вчителя-методиста  Комунального  закладу  «Луцький  навчально-виховний
комплекс  загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  № 7  -  природничий  ліцей»
Луцької міської ради Волинської області;

5. Білошапку  Геннадія  Володимировича,  заступника  директора  з  виховної
роботи,  керівника  гуртка  «Юні  охоронці  природи»  Чернечослобідського
навчально-виховного  комплексу:  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів,
дошкільний  навчальний  заклад  Чернечослобідської  сільської  ради
Буринського району Сумської області;

6. Бузунка  Петра  Андрійовича,  вчителя  біології,  керівника  гуртка
Комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Чернігівська  Мала
академія наук учнівської молоді» Чернігівської обласної ради;

7. Буртник Тетяну Мирославівну, керівника гуртка «Зодіак» будинку творчості
учнів Миколаївського району на базі Шостаківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Миколаївської районної ради Миколаївської області;

8. Буряк  Валентину  Миколаївну,  заступника  директора  Комунального
позашкільного  навчального  закладу  «Станція  юних  натуралістів»
м. Павлограда Дніпропетровської області;

9. Венця  Олександра  Олексійовича,  вчителя  біології  Павлівської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Канівської районної ради Черкаської
області;

10.Винниченко Аллу Михайлівну, керівника екологічного гуртка Куликівського
районного  центру  позашкільної  освіти  Куликівської  районної  ради
Чернігівської області;

11.Войтенко С. І.,  керівника екологічного гуртка «Краяни» Великорублівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Котелевського  району  Полтавської
області;

12.Ворожбит  Світлану  Олександрівну,  вчителя  географії  та  екології
Линовицької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Прилуцької  районної
ради Чернігівської області;

13.Вострікову  Марію  Миколаївну,  вчителя  біології  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів с. Гірка Полонка Луцького району Волинської області;

14.Ганжу  Дмитра  Сергійовича,  наукового  співробітника  природного
заповідника «Дніпровсько-Орільський» Дніпропетровської області;



15.Герегу  Ірину  Григорівну,  керівника  гуртка  «Основи  екологічних  знань»
станції  юних  натуралістів  м.  Первомайська  Первомайської  міської  ради
Миколаївської області;

16.Головка Сергія Володимировича, керівника творчого об’єднання учнівської
молоді  «Podolia  Infarior»  районного центру дитячої  та  юнацької  творчості
м. Ульяновки Кіровоградської області;

17.Горєлову  Тетяну  Володимирівну,  керівника  гуртка  Комунального  закладу
«Дитячий  екологічний  центр  м.  Дніпродзержинська»  Дніпропетровської
міської ради Дніпропетровської області;

18.Гримайло  Тетяну  Сергіївну,  керівника  гуртка  «Дослідники  природи»
Комунального  закладу  Сумської  міської  ради  -  Сумський  міський  центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

19.Гриненко  Ольгу  Василівну,  керівника  гуртка  «До  чистих  джерел»
Новопавлівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Снігурівської
районної ради Миколаївської області;

20.Гринішак Т. О.,  спеціаліста  ІІ  категорії,  вчителя  біології  Семенівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Мелітопольської  районної  ради
Запорізької області;

21.Давиденко Н. М.,  керівника  гуртка  «Юні  квітникарі»  еколого-
натуралістичного відділу Глухівського міського центру позашкільної освіти
Глухівської міської ради Сумської області;

22.Дацюк  Світлану  Миколаївну,  вчителя  Гринівецького  навчально-виховного
комплексу Любарського району Житомирської області;

23.Дем’янову  Оксану  Вікторівну,  завідуючу  відділом  Комунального  закладу
«Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Дніпропетровського району Дніпропетровської області;

24.Драгун Зою Петрівну, керівника гуртка Великописарівської районної станції
юних натуралістів Великописарівської районної ради Сумської області;

25.Дроздову Н. М.,  вчителя  біології  Богданівського  навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний
навчальний заклад» Приазовської районної ради Запорізької області;

26.Дужук  Сніжану  Андріївну,  методиста,  керівника  гуртків  Комунального
закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради Рівненської
області;

27.Єреміцу  Юлію  Назарівну, вчителя  хімії,  керівника  гуртка  «Юні  екологи»
районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Сторожинецької районної ради Чернівецької області;

28.Загорулько  Світлану  Володимирівну,  спеціаліста  вищої  кваліфікаційної
категорії,  вчителя  біології  Комунального  закладу  «Комсомольський
навчально-виховний  комплекс  «загальноосвітній  навчальний  заклад
І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Гуляйпільської районної ради
Запорізької області;

29.Загубиногу  Оксану  Олексіївну,  вчителя  біології  з  основами  екологічних
знань,  хімії  та  основ  здоров’я  Скородистицької  загальноосвітньої  школи
І-ІІ ступенів Чорнобаївського району Черкаської області;

30.Задвірного  Олександра  Петровича,  керівника  еколого-краєзнавчого  гуртка
«Гіпаніс»  Будинку  творчості  учнів  Миколаївського  району  на  базі



Трихатської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Миколаївської районної
ради Миколаївської області;

31.Задорожню  Світлану  Олександрівну,  спеціаліста  вищої  кваліфікаційної
категорії,  старшого вчителя,  вчителя  хімії  та  біології  Полтавської  гімназії
№ 17 Полтавської міської ради Полтавської області;

32.Зохнюк Людмилу Степанівну, вчителя біології Бродівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 3 Львівської області;

33.Іванову  Віру  Миколаївну,  вчителя-методиста,  вчителя  біології  та  хімії
Приморської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Кілійського  району
Одеської області;

34.Картузову  Євдокію  Вікторівну,  вчителя  біології  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 19 м. Павлограда Дніпропетровської області;

35.Качуріну  Ніну  Сергіївну,  керівника  гуртків  еколого-натуралістичного
напрямку  Центру  позашкільної  роботи  дітей  та  юнацтва  Новобузького
району Миколаївської області;

36.Квітку  Ольгу  Володимирівну,  керівника  гуртка  «Фотоекологи»
Комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Станція  юних
натуралістів  Жовтневого  району»  м. Кривого  Рогу  Дніпропетровської
області;

37.Ковальчук Г. С.,  вчителя  біології  вищої  кваліфікаційної  категорії
Топорівського  навчально-виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа
І-ІІІ ступенів» Буського району Львівської області;

38.Копинець  Ольгу  Вікторівну,  керівника  гуртків  Тячівського  районного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Закарпатської області;

39.Коханову  Тетяну  Володимирівну, керівника  гуртка  Комунального  закладу
«Районний  центр  позашкільної  роботи»  Путивльської  районної  ради
Сумської області;

40.Кравченко Людмилу Володимирівну, вчителя біології та хімії Біликівського
навчально-виховного комплексу Миргородської  районної  ради Полтавської
області;

41.Кузьменко  Ірину  Миколаївну,  керівника  гуртка  «Юні  друзі  природи»
Карлівської районної станції юних натуралістів Полтавської області;

42.Кузьмінську В. В.,  методиста,  керівника  гуртків  Комунального  закладу
«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді» Чернівецької області;

43.Кухарську Тетяну Анатоліївну, керівника гуртків Тернопільського обласного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

44.Лундяк  Ольгу  Василівну,  керівника  гуртків  Надвірнянського  районного
еколого-натуралістичного  центру  для  дітей  та  юнацтва  Надвірнянської
районної ради Івано-Франківської області;

45.Любинець І. П.,  наукового  співробітника  Яворівського  Національного
природнього парку м. Яворова Львівської області;

46.Майсак  Наталію  Сергіївну,  керівника  гуртка  «Ландшафтний  дизайн»
Ковельської станції юних натуралістів Ковельської міської ради Волинської
області;

47.Маліновську  Людмилу  Станіславівну, вчителя  І  кваліфікаційної  категорії,
вчителя  біології  навчально-виховного  комплексу  «Малієвецька



загальноосітня  школа  І-ІІ  ступенів  -  дошкільний  навчальний  заклад»
Дунаєвецького району Хмельницької області;

48.Марків Л. М., вчителя екології гімназії ім. О. Маковея м. Яворова Львівської
області;

49.Марховську  Аліну  Василівну,  керівника  гуртків  Шепетівського  міського
центру еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Хмельницької
області;

50.Мезінову Т. О.,  керівника  краєзнавчого  гуртка  Лупарівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Жовтневої  районної  ради
Миколаївської області;

51.Мигуна Павла Петровича, завідувача відділу біології, методиста, керівника
гуртків Вінницької обласної станції юних натуралістів Вінницької області;

52.Мішкіну  Раїсу  Борисівну, вчителя  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
№ 42 Запорізької міської ради Запорізької області;

53.Мовсесян К. Г.,  керівника гуртка «Основи екологічнх знань» станції  юних
натуралістів  виконавчого  комітету  Бердянської  міської  ради  Запорізької
області;

54.Мойсієнко І. І.,  доктора  біологічних  наук,  професора,  завідувача  кафедри
ботаніки Херсонського державного університету м. Херсона;

55.Нежигай О. В.,  викладача  географії  Державного  професійно-технічного
навчального закладу «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг»
м. Вінниці;

56.Олешко  Людмилу  Миколаївну,  керівника  загону  «Пошук»  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  м. Кременчука  Полтавської
області;

57.Панченко Наталію Сергіївну, вчителя біології Городоцької загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 4 м. Городка Львівської області;

58.Пархоменко  Наталію  Новомирівну,  керівника  гуртка  «Юні  екологи»
Комунального  позашкільного  закладу  «Станція  юних  натуралістів
Тернівського району» м. Кривого Рогу Дніпропетровської області;

59.Пасічник  Ірину  Леонідівну,  вчителя  географії  і  біології  Державного
навчального  закладу  «Вінницький  центр  професійно-технічної  освіти
переробної промисловості» м. Вінниці;

60.Пашулю  Наталію  Леонтіївну,  керівника  гуртка  «Основи  біоетики»
Радивилівської районної станції юних натуралістів Рівненської області;

61.Побережнюк  Інну  Григорівну,  завідуючу  відділом  екології  та  охорони
природи Вінницької обласної станції юних натуралістів Вінницької області;

62.Похилька  Павла  Миколайовича,  вчителя  Комунального  закладу
«Темирівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний
заклад  І-ІІІ  ступенів  -  дошкільний  навчальний  заклад»  Гуляйпільської
районної ради Запорізької області;

63.Похилька  Павла  Миколайовича,  вчителя  Просторівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Чернігівського району Запорізької області;

64.Прищепу Тетяну Анатоліївну, вчителя Жалинської загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів Костопільської районної ради Рівненської області;

65.Пянтковську  Надію Миколаївну, заступника директора  з  виховної  роботи,
вчителя  художньої  культури  та  образотворчого  мистецтва  Підкамінської



загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Бродівського  району  Львівської
області;

66.Савченко О. Б., вчителя біології Решетилівської гімназії імені І. Л. Олійника
Решетилівської районної ради Полтавської області;

67.Сажнєву О. В.,  викладача  біології  Державного  професійно-технічного
навчального закладу «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг»
м. Вінниці;

68.Самойленко  Оксану  Дмитрівну,  вчителя  І  категорії,  вчителя  біології
Новопрокопівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Токмацького району
Запорізької області;

69.Сидоренко Ольгу Миколаївну, вчителя біології, спеціаліста вищої категорії,
вчителя  методиста,  керівника  гуртка  «Юні  рослинники»  Комунального
закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Дніпропетровського району Дніпропетровської області;

70.Сутягу  Олександра  Станіславовича,  методиста,  керівника  гуртка
Комунального  закладу  «Чернівецький  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»;

71.Тараненко І. А.,  методиста  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді м. Мелітополя Запорізької області;

72.Терещук Людмилу Петрівну, викладача Державного професійно-технічного
навчального закладу «Хмільницький аграрний центр професійно-технічної
освіти» Вінницької області;

73.Тлусту  Любов  Миколаївну,  вчителя  вищої  категорії  Михайло-Ларинської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Жовтневої  районної  ради
Миколаївської  області,  керівника  гуртка  «ЕКОС»  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  на  базі  Михайло-Ларинської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Жовтневої  районної  ради
Миколаївської області;

74.Шевченко  Валентину  Федорівну,  вчителя  біології  Кинашівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Борзнянської  районної  ради
Чернігівської області;

75.Шевчук Надію Олександрівну, вчителя Гринівецького навчально-виховного
комплексу Любарського району Житомирської області;

76.Шпак  Ніну  Петрівну, наукового  співробітника  Національного  природного
парку «Кармелюкове Поділля» Вінницької області;

77.Шум’як  Наталію  Романівну, керівника  гуртків  Тернопільського  обласного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.
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