
Список учнів, нагороджених путівкою до табору «Юннат», 
Івано-Франківська область. 

І зміна 
07.06.-20.06.2011 

1. Конкурс «Парад квітів біля школи»: Куцик Вікторія, учениця 7 класу 
Горохолинської ЗОШ І-ІІІ ст. Богородчанського району Івано-
Франківської області; 

2. Конкурс «Парад квітів біля школи»:  Гальчак Тетяна, учениця 8 
класу, вихованка гуртка «Юний еколог», керівник: Нищак Ірина 
Михайлівна, Ліснотарновицького НВК Івано-Франківської області; 

3. Конкурс «Парад квітів біля школи»: Найактивнішого вихованця 
гуртка «Аматори зеленої архітектури», керівники: Блек Ярослав 
Іванович, Соловій Наталія Ярославівна, міської дитячої екологічної 
станції м. Івано-Франківська; 

4. Конкурс «Галерея кімнатних рослин»: Семчук Вікторія, вихованка 
гуртка «Вироби з природного матеріалу», керівник: Брик Віра 
Миколаївна, міської дитячої екологічної станції м. Івано-Франківськ; 

5. Трудова акція «Дослідницький марафон»:Гаврилюк Мар'яна, 
вихованка гуртка «Юні овочівники» Ценявської ЗОШ І-ІІ ст. 
Коломийського районної ради Івано-Франківської області 

6. Конкурс «Мій рідний край, моя земля»(дослідництво в галузі 
сільського та лісового господарства) Кокура Вікторія, вихованка 
гуртка «Юні ботаніки - рослинники» Івано-Франківської міської 
дитячої екологічної станції; 

7. Конкурс «Юннатівський зеленбуд»: Іванишин Оксана, учениця 7 
класу Городенківської гімназії ім. А.Крушельницького 
Городенківського району Івано-Франківської області; 

8. Конкурс «Юннатівський зеленбуд»:  Фіртась Наталія, учениця 7 класу 
Старобогородчанської ЗОШ І-ІІІ ст. Богородчанського району Івано-
Франківської області; 

9. Конкурс «Юннатівський зеленбуд»:  Бойчук Назар, учень 6 класу 
ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м Коломия Івано-Франківської області; 

10. Конкурс «Юннатівський зеленбуд»: Лазарович Наталія, учениця 6 
класу ЗОШ І-ІІІ ст. №8 м. Коломия Івано-Франківської області; 

11. Конкурс «Ліси для нащадків»: Данилюк Олександр, учень 7 класу 
ЗОШ №5 м. Коломиї Івано-Франківської області; 

12. Конкурс «Юннатівський зеленбуд»: Данилюк Богдан, учень 7 класу 
ЗОШ №5 м. Коломиї Івано-Франківської області; 

13. Конкурс «Юннатівський зеленбуд»:  Олійник Богдан, учень 8 класу 
Пнівської ЗОШ І-ІІІ ст. Надвірнянського району Івано-Франківської 
області; 

14.  Конкурс «Юннатівський зеленбуд»: Сіщук Андрій, учень 8 класу 
Пнівської ЗОШ І-ІІІ ст. Надвірнянського району Івано-Франківської 
області; 



15.  Найактивнішого учасника в номінації «Кращий слайд фільм» конкурсу 
«В об’єктиві натураліста» Будинку дитячої та юнацької творчості 
Долинського району Івано-Франківської області 

16. Конкурс «Мікроскопічні водорості»: Захаркевич Роман, учень 6 класу 
Снятинської СШ І-ІІІ ст Івано-Франківської області 

17. Конкурс «Оптимізація озеленення територій навч.закладів»: учень 
8 класу Глибовської ЗОШ І-ІІ ст. Богородчанського району Івано-
Франківської області. 

18. Конкурс «Оптимізація озеленення територій навч.закладів»: учень 
10 класу Бабченської ЗОШ Івано-Франківської області. 

19. Конкурс «Український сувенір»: Дудяк Володимир за роботу 
«Декоративний сувенір «Бричка», вихованець Тлумацької БДЮТ, 
Івано-Франківської області. 

20. Конкурс «Український сувенір»:Штиглян Юрій за роботу 
«Декоративний сувенір «Бричка», вихованець Тлумацької БДЮТ, 
Івано-Франківської області. 

21. Конкурс «Український сувенір»:Логаз Андрій за роботу «Ангел», 
вихованець гуртка «Макраме» Калуського центру художньої творчості 
дітей, юнацтва та молоді, Івано-Франківської області. 

22. Конкурс «Птах року»: Демків Оксана, учениця 9 класу Кричківського 
загальноосвітнього навчального закладу І-ІІ ст. Богородчанського р-ну 
Івано-Франківської області (кер. Крук Ірина Йосипівна). 

23.  Конкурс «Птах року»: Бойчненюк Христина, учениця 7 класу 
Кричківського загальноосвітнього навчального закладу І-ІІ ст. 
Богородчанського р-ну Івано-Франківської області(кер. Крук Ірина 
Йосипівна) ; 

24. Конкурс «Образ Чорнобиля. Безпека майбутнього. Погляд 
молодих.»: Васильків Марта,вихованка Івано-Франківської міської 
дитячої екологічної станції. 

25. Конкурс «Образ Чорнобиля. Безпека майбутнього. Погляд 
молодих.»:Рязанова Анастасія, вихованка Івано-Франківської міської 
дитячої екологічної станції. 

26. Конкурс «Образ Чорнобиля. Безпека майбутнього. Погляд 
молодих.»:Михайловський Євген, вихованець Івано-Франківської 
міської дитячої екологічної станції. 

27. Конкурс «Образ Чорнобиля. Безпека майбутнього. Погляд 
молодих.»:Дяків Діана, вихованка Івано-Франківської міської дитячої 
екологічної станції. 

28. Конкурс «Мій рідний край, моя земля»(практична природоохоронна 
робота і екологія)Найактивніший вихованець міської дитячої 
екологічної станції м. Івано-Франківська; 

29. Сірецька Катерина, учениця 9 класу Івано-Франківської ЗОШ І-ІІІ ст.. 
№ 7 

Всього 29 чол. 



Список учнів, нагороджених путівкою до табору «Юннат»,  
Волинська область. 

І зміна 
07.06-20.06.2011р. 

1. Конкурс «Парад квітів біля школи»: найактивніший учень учнівського 
колективу загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. с. Ратнів Луцького району 
Волинської області; 

2. Конкурс «Парад квітів біля школи»: найактивніший вихованець гуртка 
«Юні квітникарі», керівник: Горщар Наталія Тимофіївна, Ковельської 
станції юних натуралістів Волинської області; 

3. Трудова акція «Дослідницький марафон»: Іващук Павло, учень 9 класу 
ЗОШ І-ІІІ ст. с. Мерва Горохівського району Волинської області; 

4. Трудова акція «Дослідницький марафон»: Федонюк Софія, вихованка 
гуртка «Юні генетики» Волинського обласного еколого-натуралістичного 
центру 

5. Конкурс «Мій рідний край, моя земля»(дослідництво в галузі сільського 
та лісового господарства)Литвинюк Юлія, учениця 9 класу Галинівської 
ЗОШ І-ІІІ ст. Володимир-Волинського району Волинської області; 

6. Конкурс «Мій рідний край, моя земля»(дослідництво в галузі сільського 
та лісового господарства)Бондарук Юлія, учениця 10 класу 
Заборольської ЗОШ І-ІІІ ст. Луцького району Волинської області; 

7. Конкурс «Юний генетик - селекціонер»: Шух Ганна, учениця 9 класу 
Рокинівського НВК Волинської області; 

8. Конкурс «Юний генетик - селекціонер»:Возняк Валерій, учень 10 класу 
Заборольської ЗОШ Волинської області; 

9. Конкурс «Юний генетик - селекціонер»: Цюра Анна, учениця 10 – Б 
класу НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №22 – ліцей» м. Луцька Волинської 
області; 

10. Найактивнішого учасника проекту «Оптимізація озеленення території 
навчальних закладів», вихованця гуртка «Юні квітникари» Волинського 
обласного еколого-натуралістичного центру; 

11. Конкурс «Український сувенір»: Корніюк Наталія за роботу «Різдвяний 
Ангел», учениця ЗОШ І-ІІІ ст. с. Луковичі, Волинської області. 

12. Конкурс «Птах року»: Пилипчук Ольга, учениця Луцької 
загальноосвітнього навчального закладу І-ІІ ст. № 11 Волинської області 
(кер. Шолом А.Ф, Береза О.В.). 

13.  Конкурс «Птах року»: Матюшик Анастасія, учениця Луцької 
загальноосвітнього навчального закладу І-ІІ ст. № 11 Волинської області 
(кер. Шолом А.Ф, Береза О.В.). 

14. Конкурс «Вчимося заповідувати»: 1 найактивніший вихованець 
екологічного гуртка загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Шклинь 
Горохівського району Волинської області. 

15. Трудова акція «Кролик»: Супуровський Ігор, вихованець гуртка 
«Любителі домашніх тварин»  Ківерцівського районного ЦЕНТУМ 
Волинська область. 



16. Конкурс «Мій рідний край, моя земля»(практична природоохоронна 
робота і екологія): Рожко Владислав, вихованець гуртка «Знавці 
лікарських рослин» Ковельської станції юних натуралістів Волинської 
області. 

Всього 16 чоловік 



Список учнів, нагороджених путівкою до табору «Юннат»,  
Дніпропетровська область. 

І зміна 
07.06-20.06.2011р. 

1. Конкурс «Галерея кімнатних рослин»: Найактивніший учасник 
озеленення, гуртків «Юні валеологи» та «Юні друзі природи», 
керівник: Мамотенко Ю.О., Станції юних натуралістів м. Павлоград 
Дніпропетровської області; 

2. Конкурс «Парад квітів біля школи»: найактивніший учасник 
озеленення Павлоградської ЗОШ І-ІІІ ст. №9 Дніпропетровської 
області; 

3. Трудова акція «Дослідницький марафон»: Бойко Наталія , учениця 9 
класу Заплавської СЗШ Магдалинівського району Дніпропетровської 
області; 

4. Трудова акція «Дослідницький марафон»:  Дев'ятка Анастасія, 
вихованка гуртка «Юні овочівники» Новомиколаївської СЗШ № 1 
Верхньодніпровського району Дніпропетровської області; 

5. Конкурс «Юний генетик-селекціонер»: Скотаренко Віталій, учень 10-
А класу Олександрівської ЗОСШ Дніпропетровського району 
Дніпропетровської області; 

6. Конкурс «Оптимізація озеленення території навч. закладів»:Іванова 
Анна, учениця 9-А класу гімназії №11 м. Дніпродзержинська 
Дніпропетровської області. 

7. Конкурс «Український сувенір»: Вєнікова Юлія за роботу 
«Український віночок», вихованка гуртка «Фантазії з бісеру» ЦДЮТ 
«Мрія» Інгулецького р-ну, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. 

8. Конкурс «Птах року»: Підопригора Яна, учениця 8 класу 
Царичанського загальноосвітнього навчального закладу І-ІІ ст.. 
Царичанського р-ну Дніпропетровської області (кер. Малига Т.В.). 

9. Трудова акція «Кролик»: Шостак Роман, учень 8 класу НВК № 34 м. 
Дніпродзержинськ Дніпропетровської області. 

10.  Трудова акція «Кролик»: Рогальов Ігор, учень 8 класу НВК № 34 м. 
Дніпродзержинськ Дніпропетровської області. 
Всього 10 чоловік. 



Список учнів, нагороджених путівкою до табору «Юннат»  
Житомирська область. 

І зміна 
07.06-20.06.2011р. 

1. Конкурс «Парад квітів біля школи»: Найактивніший вихованець 
гуртка «Квітникарство» Любарської гімназії №1 Житомирської області 

2. Трудова акція «Дослідницький марафон»:Єлфімова Аліна, учениця 6 
класу Троковицького природничо- екологічного ліцею Черняхівського 
району Житомирської області; 

3. Трудова акція «Дослідницький марафон»: Аханов Максим, 
вихованець гуртка «Юні натуралісти» Житомирського обласного 
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; 

4. Конкурс «Мій рідний край, моя земля»(дослідництво в галузі 
сільського та лісового господарства) Колесник Ірина, учениця 
Вишпільської ЗОШ І-ІІІ ст. Черняхівського району Житомирської 
області; 

5. Конкурс «Український сувенір»:Шевчук Марія за роботу «Новорічний 
експрес», вихованка гуртка «Лозоплетіння» Житомирського облЕНЦ, 
Житомирської області. 

6. Конкурс «Птах року»: Каліновська Вікторія, вихованка гуртка "Юні 
орнітологи» Бердичівського центру позашкільної освіти ім.. О. 
Разумкова Житомирської області (кер. Ваховська Н.О.). 

7. Трудова акція «Кролик»: Сич Сергій, учень 8 класу Черняхівської 
гімназії Житомирської області. 

Всього 7 чоловік. 



Список учнів, нагороджених путівкою до табору «Юннат» 
Закарпатська область. 

І зміна 
07.06-20.06.2011 р. 

1. Трудова акція «Дослідницький марафон»:Сікора Олеся, вихованка 
гуртка «Знавці лікарських рослин» Хустської районної станції юних 
натуралістів Закарпатської області. 

2. Трудова акція «Дослідницький марафон»:Гаврилець Вікторія, 
вихованка гуртка «Юні садівники» Хустської районної станції юних 
натуралістів Закарпатської області; 

3. Конкурс «Оптимізація озеленення територій навч.закладів»:Горват 
Ганна, учениця 7 класу Монастирецької ЗОШ Хустського району, 
вихованка гуртка «Юні дендрологи» Хустської районної станції юних 
натуралістів Закарпатської області 

4. Конкурс «Оптимізація озеленення територій навч. 
закладів»:Вихованець гуртка «Юний натураліст» Росошанської ЗОШ І-
ІІ ст. Свалявського району Закарпатської області. 

5. Конкурс «Український сувенір» Лутак Анюта за роботу «Торбинка», 
учениця 7 класу, вихованка гуртка «Ткацтво» Іршавської райСЮТ при 
Чорнопотіцькій ЗОШ І-ІІІ ст., Закарпатської області. 

6. Конкурс «Український сувенір» Щока Діана за роботу «Торбинка», 
учениця 7 класу, вихованка гуртка «Ткацтво» Іршавської райСЮТ при 
Чорнопотіцькій ЗОШ І-ІІІ ст., Закарпатської області. 

7. Конкурс «Український сувенір» Ухаль Оксана за роботу «Вироби з 
бісеру», вихованка Тернопільського НВК Тячівського р-ну, 
Закарпатської області. 

Всього 7 чоловік 



Список учнів, нагороджених путівкою до табору «Юннат» 
Запорізька область. 

І зміна 
07.06-20.06.2011 р. 

1. Конкурс «Галерея кімнатних рослин»:Найактивніший учасник 
озеленення, гуртка «Природа і фантазія», керівник: Дурман Світлана 
В'ячеславівна, Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді м. Мелітополь Запорізької області; 

2. Конкурс «Галерея кімнатних рослин»:Голаган Олексія, учня 7 класу, 
керівник: Гринішак Тетяна Олексіївна, Семенівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Мелітопольського району Запорізької області; 

3. Трудова акція «Дослідницький марафон»:Вертипорох Степан, 
вихованець гуртка «Юні овочівники» Бердянської станції юних 
натуралістів Запорізької області 

4. Трудова акція «Дослідницький марафон»:Алєксєєнко Дарина, 
вихованка гуртка «Юні садівники» Бердянської станції юних 
натуралістів Запорізької області; 

5. Конкурс «Юннатівський зеленбуд»:Пашкульськ аМарія, учениця 8 
класу Петрівської ЗОШ І-ІІІ ст. Приморського району Запорізької 
області; 

6. Конкурс «Юннатівський зеленбуд»:Кривонос Юлія, учениця 8 класу 
Чернігівської СЗШ І-ІІІ ст. «Надія» Чернігівського району Запорізької 
області; 

7. Конкурс «Оптимізація озеленення територій навч.закладів»: 
Вихованець гуртка «Еколідер» ЗОШ І-ІІІ ст. м. Мелітополь Запорізької 
області. 

8. Трудова акція «Плекаймо сад»: Куліш Кирил, вихованець гуртка «Юні 
садівники» Мелітопольського центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молодості Запорізької області. 

9. Трудова акція «Плекаймо сад»: Чернявський Євген, учень 9 класу 
спеціалізованої школи «Світоч І-ІІІ ст.» м. Дніпрорудне 
Васильківського району Запорізької області. 

10. Конкурс «Український сувенір»:Лисенко Неяя за роботу «Свищики», 
учениця 9 класу Малобілозерської естетичної гімназії-інтернату 
«Дивосвіт» Василівського району Запорізької області. 

11. Конкурс «Український сувенір»: Ісаков Олександр за роботу «Веселий 
горщик», учень 10 класу Малобілозерської естетичної гімназії-
інтернату «Дивосвіт» Василівського району Запорізької області. 

12. Трудова акція «Кролик»: Омельяненко Катерина, учениця 7 класу 
ЗОШ № 3 м. Бердянська, вихованка гуртка «Любителі домашніх 
тварин» Бердянської СЮН Запорізької області. 

13. Конкурс «Птах року»: Ковальчук Олексій, учень 6 класу 
Просторівського загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ст. 
Чернігівського р-ну Запорізької області (кер. Похилько Наталія 
Анатоліївна). 



14. Конкурс «Збережемо українські степи»: Антипенко Марія, вихованка 
гуртка «МАН біологічного профілю» Токмацького ЦДЮТ Запорізької 
області; 

15. Конкурс «Збережемо українські степи»:Никоненко Світлана, учениця 
8 класу Новояковлівської ЗОШ I-IIIст. Оріхівського району Запорізької 
області. 

16. Найбільш активного учасника акції «Годівничка», вихованця «Юні 
друзі природи», Мелітопольського ЦЕНТУМ Запорізької області. 

Всього 16 чоловік 



Список учнів, нагороджених путівкою до табору «Юннат» 
Київська область. 

І зміна 
07.06-20.06.2011 р. 

1. Конкурс «Галерея кімнатних рослин»:Найактивнішого учасника 
озеленення серед вихованців Дитячого естетико-натуралістичного 
центру «Камелія» м. Бровари Київської області; 

2. Конкурс «Галерея кімнатних рослин»:Гальчинську Наталію 
Анатоліївну, ученицю 10-А класу Сквирського ліцею Київської 
області; 

3. Конкурс «Галерея кімнатних рослин»:Найактивнішого учасника 
озеленення Іванківського районного центру дитячої та юнацької 
творчості Київської області 

4. Конкурс «Ліси для нащадків»:  Сопленко Ірина, учениця 8 класу 
Ніжиловицького НВО «ЗОШ І-ІІІ ст. - дитячий садок» Макарівського 
району Київської області; 

5. Конкурс «Ліси для нащадків»:  Стороженко Дмитро, учень 6 класу 
Розкішнянської ЗОШ І-ІІІ ст. Ставищенського району Київської 
області; 

6. Найактивнішого учасника в номінації «Краща фоторобота» конкурсу 
«В об’єктиві натураліста» ДЕНЦ „Камелія" м. Бровари Київської 
області 

7. Конкурс «Юний генетик-селекціонер»: Склярська Юлія, учениця 10 
класу Дорогинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, вихованка гуртка 
Дорогинського учнівського лісництва Фастівського районного еколого-
етнографічного центру Фастівського району Київської області; 

8. Конкурс «Юний генетик-селекціонер»: Рухаленко Наталія, учениця 9 
класу Синявської ЗОШ І-ІІІ ступенів Рокитнянської району Київської 
області; 

9. Конкурс «Український сувенір»:Ясиницький Дмитро за роботу 
«Український ківш з орнаментом», вихованець СЮТ м.Василькова 
Київської області. 

10. Конкурс «Український сувенір»:Турукіна Наталія за роботу «Різдвяна 
ніч», вихованка Зразкової школи писанкарства «Дивосвіт» Центру 
дитячої та юнацької творчості м. Васильків Київської області. 

11. Конкурс «Український сувенір»:Стороженко Анастасія за роботу 
«Великодні дзвоники», вихованка Зразкової школи писанкарства 
«Дивосвіт» Центру дитячої та юнацької творчості м. Васильків 
Київської області. 

12. Конкурс «Український сувенір»:Шульженко Ірина за роботу «Моя 
рідна Батьківщина», вихованка студії «Фітодизайн» Києво-
Святошинського районного ЦТМ «Оберіг», м. Боярка Київської 
області. 



13. Конкурс «Український сувенір»:Марусина Ірина за роботу «Дорога 
додому», вихованка гуртка «Ручне ткацтво», Фастівської міської школи 
народної майстерності Київської області. 

14. Конкурс «Український сувенір»:Курер Марія за роботу «Композиція 
«Коза», вихованка зразкової студії декоративного розпису «Цвіт 
папороті» Сквирського районного центру дитячої та юнацької 
творчості Київської області. 

15. Конкурс «Український сувенір»:Євенко Марину за роботу «Дзвіниця», 
учениця Бориспільської багато профільної гімназії «Перспектива» 
Київської області. 

16. Конкурс «Український сувенір»:Власенко Євгенія за роботу «Весільна 
пара»(ляльки), вихованка гуртка Васильківської міської станції юних 
натуралістів, еколого-естетичної студії «Надія» Київської області. 

17. Конкурс «Птах року»: Приходько Олександр, учень 8 класу 
Новосілківського загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ст. 
Києво-Святошинського р-ну Київської області; 

18. Конкурс «Птах року»: Приходько Ольга, вихованка гуртка «Екологи-
краєзнавці» Києво-Святошинського районного центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Київської області; 

19. Конкурс «Птах року»: Грабар Олександр, учень 8 класу 
Миронівського НВК Київської області. 

Всього 19 чоловік. 



Список учнів, нагороджених путівкою до табору «Юннат» 
Львівська область. 

І зміна  
07.06-20.06.2011 р. 

1. Конкурс «Галерея кімнатних рослин»: Найактивнішого учасника 
озеленення Рудківської СЗШ І-ІІІ ст. Самбірського району Львівської 
області; 

2. Конкурс «Парад квітів біля школи»: Шудло Тетяна, вихованка гуртка 
«Природа і фантазія», Дрогобицького регіонального еколого-
натуралістичного центру Львівської області; 

3. Трудова акція «Дослідницький марафон»:Луць Олена, вихованка 
гуртка «Знавці лікарських рослин» Самбірської станції юних 
натуралістів Львівської області; 

4. Конкурс «Ліси для нащадків»: Іванець Василь, учень 7 класу 
Перетіцької ЗОШ І-ІІІ ст. Сокальського району Львівської області; 

5. Конкурс «Ліси для нащадків»:Шамборовський Ігорь, учень 8 класу 
Перетіцької ЗОШ І-ІІІ ст. Сокальського району Львівської області; 

6. Конкурс «Ліси для нащадків»:Манашинська Софія, учениця 8 класу 
Перетіцької ЗОШ І-ІІІ ст. Сокальського району Львівської області; 

7. Конкурс «Ліси для нащадків»:Гриценюк Микола, учень 10 класу 
Перетіцької ЗОШ І-ІІІ ст. Сокальського району Львівської області; 

8. Конкурс «Український сувенір»:Герасимів Володимир за роботу 
«Таріль», гуртківець СЗШ ім.. І. Франка смт. Івано-Франкове 
Яворівського р-ну Львівської області. 

9. Конкурс «Український сувенір»:Степушик Роксолана за роботу 
«Старий мірошник», вихованка гуртка Лопатинського БДЮТ 
Радехівського р-ну Львівської області. 

10. Конкурс «Птах року»: Занько Ольга, учениця 10 класу 
Великомостівського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - ліцей» 
Сокальського р-ну Львівської області. 

11. Конкурс «Годівничка»: Лабика Андрій, учень 8 класу Золотковицької 
ЗОШ І-ІІ ст. Мостицького району Львівської області. 

Всього 11 чоловік. 



Список учнів, нагороджених путівкою до табору «Юннат» 
Сумська область. 

І зміна 
07.06-20.06.2011 р. 

1. Конкурс «Галерея кімнатних рослин»:Найактивнішого учасника 
озеленення, вихованця гуртка «Фітодизайн», керівник: Лисенко 
Наталія Анатоліївна, Ямпільської районної станції юних натуралістів 
Сумської області; 

2. Конкурс «Галерея кімнатних рослин»:Найактивнішого учасника 
озеленення серед вихованців гуртка «Юні квітникарі», керівник: Ралка 
В.Й., Білопільського центру дитячої та юнацької творчості Сумської 
області; 

3. Конкурс «Галерея кімнатних рослин»:Ільченко Світлану, ученицю 
10-Б класу ЗОШ №1, вихованку гуртка «Кімнатне квітникарство», 
керівник: Кирпичко Л.В., Глухівського міського центру дитячої та 
юнацької творчості Сумської області; 

4. Трудова акція «Дослідницький марафон»:Букус Ганна, вихованка 
гуртка «Юний ботанік» Шосткінської міської станції юних натуралістів 
Сумської області; 

5. Конкурс «Мій рідний край, моя земля»(дослідництво в галузі 
сільського та лісового господарства) Костенко Юлія, вихованка 
гуртка «Юні лісівники» Сумського міського центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді; 

6. Конкурс «Оптимізація озеленення територій навч.закладів» 
вихованець гуртка «Географія рослин» Шосткинської районної станції 
юних натуралістів Сумської області. 

7. Конкурс «Оптимізація озеленення територій навч.закладів»: 
вихованця гуртка «Юні квітникарі» Сумського міського центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. 

8. Конкурс «Мікроскопічні водорості»:Вихованець гуртка «Юні друзі 
природи» Перемозького НВК Глухівського району Сумської області. 

9. Конкурс «Мікроскопічні водорості»: Малишок Марина, вихованка 
гуртка «Еколог» Шосткінської міської станції юних натуралістів 
Сумської області. 

10. Конкурс «Мікроскопічні водорості»: Вихованець гуртка «Акваріумне 
рибництво» № 2 Сумського міського центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді Сумської області. 

11. Трудова акція «Плекаймо сад»: Мовенко Юрій, вихованець гуртка 
«Юні садівник» Тростянецького Палацу дітей та юнацтва Сумської 
області. 

12. Трудова акція «Плекаймо сад»: Хижняк Ірина, вихованка гуртка 
«Юний садівник» Великописарівської районної станції юних 
натуралістів Сумської області. 



13. Трудова акція «Плекаймо сад»: Ковач Ігор, вихованець гуртка «Юний 
садівник» Великописарівської районної станції юних натуралістів 
Сумської області. 

14. Конкурс «Український сувенір»:Пшенична Анна за роботу «Янгол з 
різдвяною зіркою», вихованка Путивльського центру позашкільної 
роботи Сумської області. 

15. Конкурс «Птах року»:Марченко Юлія, вихованка гуртка «Природа і 
фантазія» Глухівського міського Центру дитячої та юнацької творчості 
Сумської області (кер. Кирпичко Л.В.). 

16. Конкурс «Образ Чорнобиля. Безпека майбутнього. Погляд 
молодих.»:Рєпіна Анна, вихованка Сумського районного будинку 
дитячої та юнацької творчості. 

17. Конкурс «Образ Чорнобиля. Безпека майбутнього. Погляд 
молодих.»: Сидоренко Ксенія, вихованка Сумського міського центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. 

18. Конкурс «Образ Чорнобиля. Безпека майбутнього. Погляд молодих.» 
:Охріменко Альона, вихованка Сумського міського центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді. 

19. Конкурс «Образ Чорнобиля. Безпека майбутнього. Погляд 
молодих.»:Ковальова Ельвіра, вихованка Сумського районного 
Будинку дитячої та юнацької творчості. 

20. Конкурс «Біощит»:Найактивніший вихованець гуртка «Лісівники-
дендрологи» Сумського міського центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді. 

21. Конкурс «Вчимося заповідувати»:Найактивніший вихованець гуртка 
«Екологічна агітбригада» Сумського міського центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді. 

22. Бей Людмила, вихованка гуртка «Юні садівники» Тростянецького 
районного палацу дітей та юнацтва Сумська область. 

23. Трудова акція «Кролик»: 2 представники клубу «Аграрник» 
Ямпільської райСЮН Сумська область. 

24. Конкурс «Мій рідний край, моя земля»(практична природоохоронна 
робота і екологія)Сап`яник Марина, вихованка гуртка «Юні екологи» 
Охтирського міського центру дитячої та юнацької творчості учнівської 
молоді Сумської області; 

25. Конкурс «Мій рідний край, моя земля»(практична природоохоронна 
робота і екологія)Чикотило Тетяна, вихованка гуртка «Юні екологи» 
Охтирського міського центру дитячої та юнацької творчості учнівської 
молоді Сумської області; 

26. Конкурс «Мій рідний край, моя земля»(практична природоохоронна 
робота і екологія)Дайніченко Настя вихованка гуртка «Юні екологи» 
Охтирського міського центру дитячої та юнацької творчості учнівської 
молоді Сумської області; 

27. Конкурс «Мій рідний край, моя земля»(практична природоохоронна 
робота і екологія)Дудкіна Ольга,вихованка гуртка «Юні екологи» 



Охтирського міського центру дитячої та юнацької творчості учнівської 
молоді Сумської області; 

28. Конкурс «Мій рідний край, моя земля»(практична природоохоронна 
робота і екологія)Найактивніший вихованця гуртка «Юні екологи» 
Охтирського районного ЦДЮТ при Пологівській загальноосвітній 
школі І-ІІ ступенів Сумської області. 

29. Конкурс «Зоолоіычна галерея»: Жмак Надія, учениця Сумської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ст. № 10 ім Героя Радянського Союзу О. 
Будька. 

30. 1 представник учнівського лісництва «Зелений дивосвіт», учасник акції 
«Годівничка», Роменської ЗОШ І-ІІ ст. № 9 Сумської області. 

Всього 31 чоловік. 



Список учнів, нагороджених путівкою до табору «Юннат», 
Тернопільська область. 

І зміна 
07.06.-20.06.2011 

1. Конкурс «Галерея кімнатних рослин»:Найактивнішого учасника 
озеленення, члена експедиційного загону «Мій рідний край», керівник: 
Москалик Наталя Мирославівна, Теребовлянського центру 
позашкільної роботи дітей та юнацтва Тернопільської області; 

2. Конкурс «Парад квітів біля школи»:  Найактивнішого члена 
трудового загону Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ст. №22; 

3. Конкурс «Мій рідний край, моя земля»(дослідництво в галузі 
сільського та лісового господарства) Іванців Ірина, учениця 7 класу 
Жизномирської ЗОШ І-ІІІ ст. Бучацького району Тернопільської 
області; 

4. Конкурс «Мій рідний край, моя земля»(дослідництво в галузі 
сільського та лісового господарства) Овсієнко Богдан,учень 7 класу 
Жизномирської ЗОШ І-ІІІ ст. Бучацького району Тернопільської 
області; 

5. Конкурс «Український сувенір»:Олішевський Володимир за роботу 
«Деркач», вихованеья гуртка «Народні ремесла» Кобильської ЗОШ І-
ІІІст. Збаразького району Тернопільської області.  

6. Конкурс «Український сувенір»:Трибухівськ Олеся за роботу 
«Український сувенір», вихованка гуртка «Моделювання іграшок - 
сувенірів» Монастириського БДЮТ Тернопільської області. 

7. Конкурс «Вчимося заповідувати»: Валович Ірина, вихованка гуртка 
«Юні географи-краєзнавці». Зборівського еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді смт. Залізці Тернопільської області; 

8. Конкурс «Вчимося заповідувати»: Чехович Ірина, вихованка гуртка 
«Юні географи-краєзнавці». Зборівського еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді смт. Залізці Тернопільської області. 

9. Трудова акція «Кролик»: Пласконіс Яна, учениця 5 класу ТЗОШ І-ІІІ 
ст. № 10, вихованка гуртка «Юні кролівники» ТОЕНЦ. 

10. Конкурс «Мій рідний край, моя земля»(практична природоохоронна 
робота і екологія)Найактивніший вихованець гуртка «Дивосвіт» 
Васьковецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Шумського 
району Тернопільської області. 

11. Найбільш активний учасник акції «Годівничка», учень 7 класу 
Збаразької ЗОШ № 1 Тернопільської області. 

12. Конкурс «Зоологічна галерея»: Прус Ігор, учень Тернопільської ССШ 
І-ІІІ ст. № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов. 

Всього 12 чоловік.  



Список учнів, нагороджених путівкою до табору «Юннат» 
Харківська область. 

І зміна 
07.06-20.06.2011 р. 

1. Конкурс «Мій рідний край, моя земля»(дослідництво в галузі 
сільського та лісового господарства)Кєбєдова Катерина, учениця 8 
класу Берецької ЗОШ І-ІІІ ст. Первомайського району Харківської 
області; 

2. Конкурс «Мій рідний край, моя земля»(дослідництво в галузі 
сільського та лісового господарства)Крутова Ірина, вихованка гуртка 
«Валеології» Лозівського районного Будинку дитячої та юнацької 
творчості Харківської області; 

3. Конкурс «Мій рідний край, моя земля»(дослідництво в галузі 
сільського та лісового господарства), Конкурс «Український 
сувенір»:Здорик Анастасія- за роботу «Лялька-Ведуча»,вихованка 
гуртка «Любителі домашніх тварин» Харківського обласного Палацу 
дітей та юнацтва; 

4. Конкурс «Мій рідний край, моя земля»(дослідництво в галузі 
сільського та лісового господарства)Копа Володимир, учень 8 класу 
Тихопільської ЗОШ І-ІІ ст. Лозівського району Харківської області 

5. Конкурс «Ліси для нашадків»:Чумак Едуард, учень 7 класу Піщанської 
ЗОШ І-ІІІ ст. Куп'янського району Харківської області; 

6. Слупський Данило,вихованець СЮТ № 3 Харківської міської ради 
Харківської області 

7. Конкурс «Юний генетик-селекціонер»Голіздра Ярослав, учень 10 
класу Мереф’янської ЗОШ І-ІІІ ступенів №7 Харківської області; 

8. Конкурс «Український сувенір»:Віннікова Поліна за роботу «Лялька-
матуся», вихованка гуртка «Любителів домашніх тварин» Харківського 
обласного Палацу дитячої та юнацької творчості. 

Всього 8 чоловік. 



Список учнів, нагороджених путівкою до табору «Юннат» 
Хмельницька область 

І зміна 
07.06-20.06.2011 р. 

1. Конкурс «Галерея кімнатних рослин»: Новіцьку Ольгу, ученицю 8-А 
класу ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 ім. Валі Котика Хмельницької області; 

2. Конкурс «Галерея кімнатних рослин»:  Федорчук Юлію, ученицю 10-
А класу, керівник: вчитель біології Гудкова Надія Петрівна, навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» 
м. Шепетівка Хмельницької області; 

3. Конкурс «Парад квітів біля школи»: Найактивнішого члена гуртка 
«Квітникарі-аранжувальники», керівник: Ковальчук В.Т., Еколого-
натуралістичного центру школярів м. Славути Хмельницької області; 

4. Конкурс «Парад квітів біля школи»:  Найактивнішого члена гуртка 
«Квітникарі-аранжувальники», керівник: вчитель біології Гаврищук 
Ніна Олександрівна, Смотрицької ЗОШ І-ІІІ ст. ім. М. Смотрицького 
Дунаєвецького району Хмельницької області; 

5. Конкурс «Парад квітів біля школи»: Найактивнішого члена гуртка 
«Квітникарі-аранжувальники», керівник: Марховська А.В., 
Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді Хмельницької області; 

6. Трудова акція «Дослідницький марафон»:Дзигалюк Світлана, 
вихованка гуртка «Юні знавці лікарських рослин» Шепетівського 
міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
Хмельницької області; 

7. Трудова акція «Дослідницький марафон»: Мазурець Микола, 
вихованець гуртка «Квітникарі-оранжувальники» Шепетівського 
міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
Хмельницької області; 

8. Конкурс «Український сувенір»: Ряба Поліна за роботу «Ой на Івана, 
на Купала», вихованка гуртка «Український сувенір» Хмельницького 
палацу творчості дітей та юнацтва. 

9. Конкурс «Український сувенір»: Делікатна Олександра за роботу 
«Писанки», вихованка гуртка «Роксолана» Хмельницького палацу 
творчості дітей та юнацтва. 

10. Трудова акція «Кролик»: 1 представник гуртка «Юні натуралісти», 
учень 6 класу Нестеровецької ЗОШ І-ІІІ ст. Дунаєвецького р-ну з 
роботою «Нестеровецькі дослідники» Хмельницької області. 

11. Конкурс «Птах року»: Савчук Ярослав, вихованець секції «Орнітолог» 
клубу «Юні друзі природи» Кам'янець-Подільського 
загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ст. № 10 Хмельницької 
області (кер. Павловський Андрій Степанович). 

12. Всеукраїнська акція «Літопис добрих справ юннатів»: Мікуліч 
Катерина, учениця Зіньківського НВК Віньковецького району 
Хмельницької області. 



13. Всеукраїнська акція «Літопис добрих справ юннатів»:Арсенюк 
Тетяна, учениця Баговицької ЗОШ І –ІІІ ст. Камянець-Подільського району 
Хмельницької області. 

14. Всеукраїнська акція «Літопис добрих справ юннатів»:Юшко Наталія 
Андріївна учениця 8 класу Шепетівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 6 
Хмельницької області. 

15. Всеукраїнська акція «Літопис добрих справ юннатів»:Полотнянко 
Оксана, учениця Баговицької ЗОШ І-ІІІ ст. Камянець-Подільського 
району Хмельницької області. 

16. Всеукраїнська акція «Літопис добрих справ юннатів»:Рачок Дарія, 
учениця 10 класу Шепетівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 6 Хмельницької 
області. 

17. Конкурс «Вчимося заповідувати»: Найактивніший вихованець гуртка 
«Юні екологи» Староушицької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 
екологічного напрямку Хмельницької області. 

18. Конкурс «Збережемо українські степи»: Найактивніший учасник 
акції Смотрицької ЗОШ I- III ст. ім М. Смотрицького Хмельницької 
області. 

19. Конкурс «Збережемо українські степи»: Черняк Андрій, вихованець 
гуртка «Зелений патруль» Шепетівського міського центру еколого-
натуралістичної творчості Хмельницької області. 

20. Конкурс «Мій рідний край, моя земля»(практична природоохоронна 
робота і екологія)Найактивніший вихованець гуртка «Паросток» 
Волочиської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Хмельницької 
області; 

21. Конкурс «Мій рідний край, моя земля»(практична природоохоронна 
робота і екологія)Найактивніший вихованець гуртка Шепетівського 
міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
Хмельницької області. 

22. Конкурс «Зоологічна галерея»: Дмитрієва Мирослава, учениця 
Старокостянтинівської гімназії Хмельницької області. 

Всього 22 чоловік. 



Список учнів, нагороджених путівкою до табору «Юннат» 
Чернівецька область. 

І зміна  
07.06-20.06.2011 р. 

1. Конкурс «Парад квітів біля школи»:Жижиян Анастасія, вихованка 
гуртка «Юні квітникарі» Глибоцького будинку творчості дітей та 
юнацтва, ученицю 8-А класу Димківського НВК Чернівецької області; 

2. Конкурс «Мікроскопічні водорості»:Деліцой Аліна, учениця 10 класу 
Димківського НВК Глибоцького району Чернівецької області. 

3. Конкурс «Оптимізація озеленення територій навч.закладів»: 
Мангер Андрій, учень 8 класу Констинецької ЗОШ І-ІІІ ст. 
Сторожинецького району Чернівецької області. 

4. Конкурс «Оптимізація озеленення територій навч.закладів»: 
Найактивнішого учасника проекту, учня Чернівецького ліцею №3 
медичного профілю Чернівецької області 

5. Трудова акція «Плекаймо сад»: Кирилеско Анастасія, учениця 9 класу 
Тарасівської ЗОШ І-ІІІ ст. Новоселицького району Чернівецької 
області. 

6. Трудова акція «Кролик»: 1 представник гуртка «Юні знавці лікарських 
рослин» Глибоцького БТДЮ на базі Старововчинецького ліцею 
Чернівецької області. 

7. Конкурс «Птах року»: Чебан Христина, учениця 9 класу ліцею № 3 м. 
Чернівці (кер. Буджак Тетяна Віталіївна); 

8. Конкурс «Біощит»: найактивніший вихованець екологічного гуртка 
«Водограй» Путильського центру дитячої та юнацької творчості 
Чернівецької області. 

9. Конкурс «Вчимося заповідувати»: Зігрюк Володимир, учень 5 класу 
Тисовецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чернівецької 
області. 

10. Конкурс «Зоологічна галерея»: Гальчук Ганна, учениця 9 класу 
Нижньостановецької ЗОШ І-ІІІ ст. Кіцманського району Чернівецької 
області. 

Всього 10 чоловік. 



Список учнів, нагороджених путівкою до табору «Юннат», 
Чернігівська область. 

І зміна 
07.06.-20.06.2011 

1. Конкурс «Парад квітів біля школи»: Найактивнішого члена трудового 
об`єднання «Ромашка», керівник: Романова Валентина Миколаївна 
Ільмівської ЗОШ І-ІІ ст. Городянського району Чернігівської області; 

2. Трудова акція «Дослідницький марафон»:Веремієнко Христина, 
вихованка гуртка «Юний натураліст» Хоробицької ЗОШ І-ІІІ ст. 
Городнянського району Чернігівської області; 

3. Трудова акція «Дослідницький марафон»: Непопенко Катерина, 
вихованка гуртка «Юний натураліст» Хоробицької ЗОШ І-ІІІ ст. 
Городнянського району Чернігівської області; 

4. Конкурс «Мій рідний край, моя земля»(дослідництво в галузі 
сільського та лісового господарства) Кошелівська Альона, учениця 8 
класу Липоворізької ЗОШ І-ІІ ст. Ніжинського району Чернігівської 
області; 

5. Конкурс «Юннатівський зеленбуд»: Соботюк Яна, учениця 10 класу 
Олександрівського НВК Бобровицького району Чернігівської області; 

6. Конкурс «Ліси для нащадків»: Ведмідська Вікторія, учениця 8 класу 
Биринської ЗОШ І-ІІІ ст. Новгород-Сіверського району Чернігівської 
області; 

7. Конкурс «Оптимізація озеленення територій навч.закладів»: 
Вихованець гуртка «Любителів зеленої архітектури» Чернігівської 
обласної станції юних натуралістів. 

8. Конкурс «Український сувенір»: Прищеп Ростислава за роботу 
«Весільна лялька», вихованка гуртка «Любителі домашніх тварин» КЗ 
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів». 

9. Конкурс «Український сувенір»: Стрижак Андрій за роботу 
«Дерев`яний козачий кухоль», учень 10 класу ЗНЗ №24 м.Чернігова. 

10. Конкурс «Птах року»:Клименко Олександра, учениця 9 класу 
Менського загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ст. ім. 
Т.Г.Шевченка Чернігівської області. 

11. Трудова акція «Кролик»: Кривоберець Юлія, учениця 8 класу 
Сидорівської ЗОШ І-ІІІ ст. Борзнянського району Чернігівської області. 

12. Конкурс «Вчимося заповідувати»: найактивніший учасник 
екологічного загону «Дивосвіт» Семенівської загальноосвітньої школи 
І-ІІ ступенів № 5 м. Семенівка Чернігівської області. 

13. Конкурс «Біощит»: Найактивніший вихованець гуртка «Юний 
еколог» Воловицької ЗОШ І-ІІ ступенів Борзнянського району 
Чернігівської області. 

Всього 13 чоловік. 
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