
Список учнів, нагороджених путівкою до табору «Юннат», 

Вінницька область. ІІІ зміна  

03.07.-16.07.2011  

1 Конкурс «Галерея кімнатних рослин»:Кондіна Ірина, вихованка гуртка 

«Рослинники закритого ґрунту», керівник: зав. відділом тепличного господарства 

СлободяникТ.В., Вінницької обласної станції юних натуралістів;  

2 Конкурс «Парад квітів біля школи»:Найактивнішого члена гуртка 

«Зелений світ», керівник: Бурдейна Людмила Олексіївна, НВК «Тростянецька 

середня ЗОШІ-ІІІст. №1-гімназія» стм. Тростянця Вінницької області;  

3 Конкурс «Галерея кімнатних рослин»:Найактивнішого учасника 

озеленення гуртка «Квітникарі-аранжувальники», керівник: Яворська Галина 

Францівна, Районного будинкудитячої та юнацької творчості с. Вищеольчедаїв 

Мурованокуриловецького району Вінницької області;  

4 Трудова акція «Дослідницький марафон»:БоровецьРуслан, вихованець 

гуртка «Юні садівники» Вінницької обласної станції юних натуралістів;  

5 Конкурс «Юннатівський зеленбуд»: Грамінська Віталія, учениця 8 класу 

Гармацької ЗОШ І-ІІ ст. Барського району Вінницької області;  

6 Конкурс «Оптимізація озеленення територій навч.закладів»: 1 учень 8 

класу Юшківуцької ЗОШ І-ІІст. Оратівського району Вінницької області.  

7 Конкурс «Оптимізація озеленення територій навч.закладів» вихованець 

екологічного клубу «Паросток» Сумівської ЗОШ І-ІІ ст. Бершадського району 

Вінницької області.  

8 Конкурс «Український сувенір»: Наконечний Владислав, за роботу «Де 

козаходить -там жито родить», вихованець Ладижинського міжшкільного 

навчально-виробничого центру «Спадщина» Вінницької області.  

9 Конкурс «Український сувенір»: Рижий Дмитро за роботу «Добрий вечір 

тобі, панегосподарю», вихованецьЛадижинського міжшкільного 

навчально-виробничого центру «Спадщина» Вінницької області.  

10.Конкурс «Мій рідний край, моя земля»(дослідництво в галузі 

сільського та лісового господарства) Доцюк Олена, вихованка 

Вінницької обласної школи аграрних знань.  

11.Конкурс «Мій рідний край, моя земля»(дослідництво в галузі сільського 

та лісового господарства) Уманська Тетяна, учениця 9 класу 

Краснопільської СЗШ І-ІІІ ст. Гайсинського району Вінницької області.  

12.Конкурс «Мій рідний край, моя земля»(дослідництво в галузі сільського та 

лісового господарства) Горбань Яна, учениця 9 класу Краснопільської СЗШ 

І-ІІІ ст. Гайсинського району Вінницької області.  

13.Конкурс «Мій рідний край, моя земля»(дослідництво в галузі сільського та 

лісового господарства) Бурлак Олесь, учень 9 класу Краснопільської 

СЗШІ-ІІІ ст. Гайсинського району Вінницької області.  

14.Трудова акція «Плекаймо сад»:Табачников Назар, учень 8 класу 

Михайлівської ЗОШ І-ІІІ ст. Ямпільського району Вінницької області.  

15.Трудова акція «Плекаймо сад»:Медведчук Романа, вихованець гуртка 

«Юний садівник» Бершадської районної станції юних натуралістів 

Вінницької області.  



16.Конкурс «Птах року»: Дмитрук Дарія, учениця 7 класу Комунального 

навчального закладу «Загальноостітньої школи І-ІІІ ст. № 5» Козятинської 

міської ради Вінницької області.  

17.Трудова акція «Кролик»:Ніколайчук Анастасія, учениця 6 класу ЗОШ І-ІІІ 

ст. с. Чагів Оратівського району Вінницької області.  

18.Трудова акція «Кролик»:Скоробагач Святослав, учень 7 класу ЗОШ ІІІІ ст. 

с. БохоникиВінницького району Вінницької області..  

19.Найбільш активного учасника акції «Годівничка», учня Юшківської ЗОШ 

І-ІІ ст. Оратівського району Вінницької області. 

20. Конкурс «Мій рідний край, моя земля»(дослідництво в галузі сільського 

та лісового господарства). Жовтоножук Тарас, учень 8 кл. ЗОШ І-ІІІ ст. 

№ 3 м. Вінниці. 
 

Всього 20 чоловік.  



Список учнів, нагороджених путівкою до табору «Юннат», 

Донецька область ІІІ зміна  

03.07.-16.07.2011  

1 Конкурс «Галерея кімнатних рослин»:Найактивнішого учасника 

озеленення екологічної групи учнів 5-10 класів, керівники: вчитель біології 

Сахно О.П., Гончаренко Л.В., Авдіївської ЗОШ №2 Донецької області;  

2 Конкурс «Галерея кімнатних рослин»: Волобуєв Олександр, учасник 

об'єднання «КРОКУС» Костянтинівського районного Центру дитячої і юнацької 

творчості при Кіндратівській спеціалізованій школі І-ІІІ ст. з поглибленим 

вивченнямінформатики і програмування Донецької області;  

3 Конкурс «Мій рідний край, моя земля»(дослідництво в галузі сільського 

та лісового господарства) Кандєєва Аліна, учениця 9 класу Макіївської ЗОШ 

І-ІІІ ст. № 95 Донецької області;  

4 Конкурс «Мій рідний край, моя земля»(дослідництво в галузі сільського 

та лісового господарства )Сергєєва Юлія, учениця 8 класу Старомайської ЗОШ 

І-ІІІ ст. Великоновоселківського району Донецької області.  

5 Конкурс «Юний генетик-селекціонер»:Андрєєва Олена, учениця 10-А 

класу Горлівського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №25», 

багатопрофільного ліцею «Успіх» Донецької області;  

6 Конкурс «Юний генетик-селекціонер»:Бєлікова Олена, учениця 10 класу 

Добропільського НВК «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим 

вивченням окремих предметів – дошкільний навчальний заклад», члена 

секціїМАН «Біологія та екологія» Центру туризму та краєзнавства учнівської 

молоді міста Добропілля Донецької області;  

7 Конкурс «Юний генетик-селекціонер»: Глобенко Наталія, учениця 10 

класу МакіївськоїЗОШ І-ІІІ ст. №95 Донецької області;  

8 Конкурс «Юний генетик-селекціонер»:Жуйко Маргарита, учениця 9 

класу Олексіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Великоновоселківського району 

Донецької області  

9 Конкурс «Юний генетик-селекціонер»:Коба Катерина, учениця 10 класу 

Олексіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Великоновоселківського району Донецької 

області; 

10.Конкурс «Юний генетик-селекціонер»:Коба Крістіна, учениця 9 класу 

Олексіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів Великоновоселківського району Донецької 

області;  

11.Конкурс «Юний генетик-селекціонер»:Нікуліна Яна, учениця 10 класу 

Донецької ЗОШІ-ІІІ ст. №128 Донецької області; 

12.Конкурс «Юний генетик-селекціонер»:Кандєєва Аліна, учениця 9-Б 

класу Макіївської ЗОШ І-ІІІ ст. №95 м. Макіївки Донецької області; 

13.Конкурс «Юний генетик-селекціонер»:Магеррамова Аліна, учениця  

10 класу Макіївської ЗОШ І-ІІІ ст. №95 Донецької області; 

14. Конкурс «Оптимізація озеленення територій навч.закладів»: вихованець 

гуртка «Юний біолог» Донського еколого-натуралістичного центру Донецької 

області 

15.Конкурс «Оптимізація озеленення територій навч.закладів»: Волобуєв 



Олександр, учень 10 класу Кіндратівської спеціалізованої школи І-ІІІ ст з 

поглибленим вивченнямінформатики і програмування, старосту 

еколого-натуралістичного загону «Крокус» Донецької області.  

16.Конкурс «Український сувенір»:Корюшко Варваразароботу «Лялька мотанка 

-жарт», вихованка гуртка «Писанкарство» Макіївської міської станції юних 

натуралістів м.Макєєвка, Донецької області.  

17.Конкурс «Український сувенір»:Горечко Варваразароботу «Лялька мотанка 

-жарт», вихованка гуртка «Писанкарство» Макіївської СЮН, Донецької 

області.  

18.Конкурс «Птах року»:Охріменко Катерина, вихованкагуртка 

«Бджолярик» Красноармійськоїрайонної станції юних натуралістів 

Донецької області (кер. Семенюк Н.А.);  

19.Конкурс «Біощит»: найактивнішого учасника екологічного загону 

«Берендеї» Сніжанської ЗОШ І-ІІІ ступенів №6 Донецької області.  

20.Конкурс «Зоологічна галерея»:Авраїмова Валерія, вихованка гуртка 

«Малюнок та живопис», Старомлинівського ЦДЮТ Донецької області.  
 

Всього 20 чоловік.  



Список учнів, нагороджених путівкою до табору «Юннат», 

Кіровоградська область ІІІ зміна  

03.07.-16.07.2011  

1 Конкурс «Парад квітів біля школи»: Копиця Яна, учениця 10 класу, 

Чечеліївської ЗОШ І-ІІІ ст. Петрівського району Кіровоградської області;  

2 Конкурс «Галерея кімнатних рослин»: Найактивнішого учасника 

озеленення гуртка «Основи екологічних знань», керівник: Москаленко Людмила 

Іванівна, Кіровоградського обласного центру екологонатуралістичної творчості 

учнівської молоді;  

3 Конкурс «Галерея кімнатних рослин»: Найактивнішого учасника 

озеленення волонтерського екологічного загону «Зелений патруль», СЗНЗ І-ІІІ 

ст. № 3 м. Долинської Кіровоградської області;  

4 Трудова акція «Дослідницький марафон»:Маценко Дар'я, вихованка 

клубу «Крапля» Будинку дитячої та юнацької творчості Олександрійської міської 

радиКіровоградської області;  

5 Трудова акція «Дослідницький марафон»: Бащенко Світлана, 

вихованкагуртка «Основи екологічних знань» Кіровоградського центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;  

6 Конкурс «Оптимізація озеленення територій навч.закладів»: 

вихованець гуртка «Юні ботаніки» Кіровоградського обласного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.  

7 Конкурс «Юний генетик-селекціонер»:Сапєльнікова Юлія, учениця 8 

класу Долинської ЗОШ І-ІІІ ст. №4 Кіровоградськоїобласті;  

8 Конкурс «Юний генетик-селекціонер»:Горова Віталіна, учениця 8 класу 

Долинської ЗОШ І-ІІІст. №4 Кіровоградської області;  

9 Конкурс «Юний генетик-селекціонер»:Калінка Оксана, учениця 8 класу 

Долинської ЗОШ І-ІІІст. №4 Кіровоградської області;  

10.Учасник проекту «Оптимізація озеленення території навчальних 

закладів», вихованець творчоїгрупи Будинку дитячої та юнацької творчості 

м. Олександрії Кіровоградської області.  

11.Конкурс «Український сувенір»: Татаров Денис за роботу «Новорічна ніч», 

вихованець гуртка «Художнє випилювання» Новоукраїнського районного 

центру дитячої та юнацької творчості «ЗОРІТ», Кіровоградської області.  

12.Трудова акція «Плекаймо сад»: Харитонова Марина, учениця 11 класу 

Новостародубської ЗОШ І-ІІІ ст. Петрівського району Кіровоградської 

області.  

13.Конкурс «Вчимося заповідувати»:Шаповал Марина, вихованка 

екологічного гуртка «Жайворонок» Петрівського ЦДЮТ 

Кіровоградської області.  

14.Конкурс «Вчимося заповідувати»:Найактивнішого вихованця гуртка «Юні 

екологи» Новоукраїнського ЦДЮТ «ЗОРІТ» Кіровоградської області.  



15.Трудова акція «Кролик»:Трудовий загін «Дослідник» (2 представники) 

Сасівської ЗОШ І-ІІІ ст. Компаніївського району Кіровоградської області.  
 

Всього 16 чоловік.  



Список учнів, нагороджених путівкою до табору «Юннат», 

Луганської області ІІІ зміна 03.07.-16.07.2011р.  

1 Конкурс «Галерея кімнатних рослин»: Найактивніший учасник 

озеленення Антрацитівського міського еколого-натуралістичний центру 

учнівської молоді Луганської області  

2 Трудова акція «Дослідницький марафон»: Внукова Ганна,вихованка 

гуртка «Юні друзі природи» Рубіжанської міської станції юних натуралістів 

Луганської області;  

3 Конкурс «Мій рідний край, моя земля»(дослідництво в галузі сільського 

та лісового господарства)Сичов Богдан, вихованець гуртка «Основи 

ветеринарної медицини» Ровеньківського міського екологонатуралістичного 

центру учнівської молоді Луганської області;  

4 Конкурс «Мій рідний край, моя земля»(дослідництво в галузі сільського 

та лісового господарства)Бєлий Антон, вихованецьгуртка «Основи 

ветеринарної медицини» Ровеньківського міського екологонатуралістичного 

центру учнівської молоді Луганської області;  

5 Найактивнішого учасника проекту «Оптимізація озеленення території 

навчальних закладів», учня ЗОШ № 8 І-ІІІ ст. м. Сєвєродонецька Луганської 

області  

6 Найактивнішого учасника проекту «Оптимізація озеленення території 

навчальних закладів», учня комунального закладу «Луганська середня ЗОШ І-ІІІ 

ст. №17».  

7 Конкурс «Український сувенір»: Демичев Андрій за роботу «Український 

сувенір», учень Стахановської СЗШ І-ІІІ ст. №1 Луганської області.  

8 Конкурс «Птах року»: Герасімов Ярослав, учень 7 класу Сиротинського 

загальноосвітнього навчального закладу І-ІІ ст. Троїцького р-ну Луганської 

області.  

9 Конкурс «Образ Чорнобиля. Безпека майбутнього. Погляд молодих.»: 

Уйкановіч Едін, учень Сєвєродонецької СЗОШ І-ІІІ ст. Луганської області.  

10.Конкурс «Збережемо українські степи»:ЖабровецьІван, учень 10 класу 

Фабричненської ЗОШ I-IIIст. Лутугинського району Луганської області;  

11.Конкурс «Збережемо українські степи»:БегунДмитро, учень 7 класу 

Фабричненської ЗОШ I- IIIст.Лутугинського району Луганської області  

12.Конкурс «Збережемо українські степи»: Лисенко Руслан, учень 9 класу 

Першозванівської ЗОШ I-IIIст. Лутугинського району Луганської області;  

13.Конкурс «Збережемо українські степи»:МахонькоНаталія, учениця 

9 класу ЗОШ I- IIIст.№6 м. Сватове Луганськоїобласті; 

14.Конкурс «Збережемо українські степи»:Винокурова Катерина, 

учениця 10 класу ЗОШ I- IIIст. №6 м. СватовеЛуганської області;  



15.Конкурс «Збережемо українські степи»: Зінченко Анастасія, вихованку 

еколого-натуралістичного клубу «Айдар» Старобільського будинку 

творчості Луганської області;  

16.Конкурс «Вчимося заповідувати»:Пушніцин Дмитро, вихованець гуртка 

«Заповідна справа» Розкішнянської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

Луганської області;  

17.Конкурс «Вчимося заповідувати»:Джос Михайло, вихованець гуртка 

«Заповідна справа» Розкішнянської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

Луганської області;  

18.Конкурс «Вчимося заповідувати»: Мєхоношин Дмитро, вихованець гуртка 

«Заповідна справа» Розкішнянської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

Луганської області;  

19.Конкурс «Мій рідний край, моя земля»(практична природоохоронна 

робота і екологія) Найактивніший учень Сватівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 8 Луганської області;  

20.Конкурс «Мій рідний край, моя земля»(практична природоохоронна 

робота і екологія) Найактивніший ученьКЗ Розкішнянської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів, вихованець гуртка «Заповідна справа» Луганського 

еколого-натуралістичного центру м. Розкішне Луганської області;  

21.Акція «Годівничка»: Олексіїва Світлана, учениця 8 класу Вільхіської ЗОШ 

Станично-Луганського району Луганської області. 

22. Всеукраїнська акція "День юного натураліста" Вихованець Містківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Сватівського району Луганської області 
 

Всього 22 чоловіка.  



Список учнів, нагороджених путівкою до табору «Юннат»,  

Миколаївська область ІІІ зміна 03.07.-16.07.2011р.  

1 Конкурс «Галерея кімнатних рослин»: найактивніший учасник 

озеленення гуртка «Юні квітникарі», керівник: Харламова І.О., Центру 

позашкільної роботи дітей та юнацтва м. Новий Буг Миколаївської області;  

2 Конкурс «Парад квітів біля школи»: найактивніший вихованець гуртка 

«Юні квітникарі-аранжувальники», учні 5-9 класів ЗОШінтернату №5 м. 

Миколаєва для дітей сирітта дітей, позбавлених батьківського піклування, 

Миколаївського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді;  

3 Трудова акція «Дослідницький марафон»:Герег Ірина, вихованка гуртка 

«Основи екознань» Первомайської станції юних натуралістів Миколаївської 

області;  

4 Трудова акція «Дослідницький марафон»: Андрєйчев Олексій, вихованець 

гуртка «Юннат» Будинок творчості учнів при Ковалівській ЗОШ І-ІІІ ст. 

Миколаївського району Миколаївської області  

5 Конкурс «Юннатівський зеленбуд» Пілявський Олександр, учень 10 класу 

Зеленоярської ЗОШ І-ІІІ ст. Миколаївського району Миколаївської області;  

6 Конкурс «Юннатівський зеленбуд» Козорез Анастасія, учениця 8 класу 

КривобалківськоїЗОШ І-ІІІ ст. Миколаївського району Миколаївської області;  

7 Конкурс «Юннатівський зеленбуд» Пислар Андрій, учень 8 класу 

Кривобалківської ЗОШ І-ІІІ ст. Миколаївського району Миколаївської області;  

8 Конкурс «Юннатівський зеленбуд» Кузьмичова Альона, учениця 10 класу 

Радсадівської ЗОШ І-ІІІ ст. Миколаївського району Миколаївської області;  

9 Конкурс «Юннатівський зеленбуд» Шаповалова Світлана, учениця 10 

класу Радсадівської ЗОШ І-ІІІ ст. Миколаївського району Миколаївської області;  

10.Конкурс «Юннатівський зеленбуд» Шпак Михайло, учень 7 класу 

Петрово-Солониської ЗОШ І-ІІ ст. Миколаївського району Миколаївської 

області;  

11.Конкурс «Юннатівський зеленбуд»: Нікічкін В'ячеслав, учень 7 класу 

Петрово-Солониської ЗОШ І-ІІ ст. Миколаївського району Миколаївської 

області;  

12.Конкурс «Ліси для нащадків» Руденко Андрій, учень 8 класу 

Шостаківської ЗОШ І-ІІІ ст. Миколаївського району Миколаївської 

області;  

13.Конкурс «Ліси для нащадків»:Моспан Дмитро, учень 8 класу 

Шостаківської ЗОШ І-ІІІ ст. Миколаївського району Миколаївської 

області;  

14.Конкурс «Ліси для нащадків»:Буковський Віталій, учень 10 класу ЗОШ 

І-ІІІ ст. м. Вознесенська Миколаївської області;  

15.Трудова акція «Плекаймо сад»:Висоцький Владислав, вихованець 

гуртка «Юний еколог», учень 9 класу Надбузької ЗОШ І-ІІІ ст. 

Миколаївського району Миколаївської області.  

16.Трудова акція «Плекаймо сад»:Лукіянчук Яна, вихованка гуртка «Юний 

садівник» Первомайської міської станції юних натуралістів 

Миколаївської області.  



17.Трудова акція «Плекаймо сад»:Пірожненко Ганна, вихованка гуртка 

«Юний садівник» Первомайської міської станції юних натуралістів 

Миколаївської області.  

18.Трудова акція «Плекаймо сад»:Малахов Дмитро, вихованець гуртка 

«Юний садівник» Первомайської міської станції юних натуралістів 

Миколаївської області.  

19.Конкурс «Український сувенір»:Семенчук Богдан за роботу «Базарний 

візок», вихованець гуртка «Художня обробка деревини» ЗОШ №5 м. 

Вознесенська, Миколаївської області.  

20. Конкурс «Український сувенір»:Григоренко Анастасія за роботу 

«Весняний олень», вихованка Академії дитячої творчості м. Миколаєва.  

21.Конкурс «Птах року»:Давиденко Ірина, вихованкадитячої організації 

«Барвиста компанія» Арбузинського районного Будинку творчості школяра 

Миколаївської області (керівник Павлова Інна Миколаївна).  

22.Конкурс «Птах року»:Гонтарєва Тетяна, вихованка дитячої організації 

«Барвиста компанія» Арбузинського районного Будинку творчості школяра 

Миколаївської області (кер. Павлова Інна Миколаївна).  

23.Конкурс «Вчимося заповідувати»:Лєшукова Марія, вихованка гуртка «Юні 

біохіміки» Вознесенського районного дитячо-юнацького центру Щербаніської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. М.М. Рябошапки Миколаївської 

області;  

24.Конкурс «Вчимося заповідувати»:Родіна Катерина, вихованка гуртка «Юні 

біохіміки» Вознесенського районного дитячо-юнацького центру Щербаніської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. М.М. Рябошапки Миколаївської 

області;  

25.Конкурс «Вчимося заповідувати»:Найактивніший вихованецьгуртка «Друзі 

природи» Василівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Миколаївської 

області. 

26. Колектив екологічної просвіти «Блискавка» Будинку дитячої та юнацької 

творчості Баштанського району Миколаївської області: 7 чоловік 

Всього 32 чоловіка.  



Список учнів, нагороджених путівкою до табору «Юннат», 

Одеська область 

IIІ зміна 

1. Конкурс «Парад квітів біля школи»:Найактивнішого учасника озеленення 

Ларжанської ЗОШ Ізмаїльського району Одеської області; 

2. Конкурс «Парад квітів біля школи»:Кузнєцов Олександр, учень 8-Б 

класу, Нерубайської ЗОШ №2 Біляївського району Одеської області; 

3. Конкурс «Парад квітів біля школи»:Найактивнішого учня 9 класу 

загальноосвітньої школи І-ІІ ст. с. Нові Каплани Арцизького району 

Одеської області; 

4. Трудова акція «Дослідницький марафон»: Милосердний І., учень 9 класу 

Надлиманської ЗОШ І-ІІІ ст. Овідіопольського району Одеської області; 

5. Конкурс «Мій рідний край, моя земля»(дослідництво в галузі сільського 

та лісового господарства)Долга Валентина, вихованка гуртка «Любителі 

домашніх тварин» Котовської міської станції юних натуралістів Одеської 

області; 

6. Конкурс «Мій рідний край, моя земля»(дослідництво в галузі сільського 

та лісового господарства)Захарченко Роман, вихованець гуртка «Юні 

лісоводи» Котовської міської станції юних натуралістів Одеської області; 

7. Конкурс «Ліси для нащадків»: Назарова Дарина, учениця 8 класу, члена 

учнівського лісництва «Паросток» Красноокнянського районного будинку 

дитячої та юнацької творчості Одеської області; 

8. Конкурс «Ліси для нащадків»: Борщенко Ірина,учениця 6 класу, вихованка 

гуртка «Юні лісоводи» Котовської міської станції юних натуралістів 

Одеської області; 

9. Конкурс «Український сувенір»: Капакчі Любов за роботу «На карнавалі», 

вихованка гуртка «Іграшка-сувенір» Каланчакської школи Ізмаїльського 

району Одеської області. 

10. Трудова акція «Кролик»: Гайдаржи Ілля, учень 8 класу Задунаївської ЗОШ 

І-ІІІ ст. Арцизького району Одеської області. 

11. Конкурс «Птах року»:Урсатій Ольга, вихованка гуртка "Юні друзі 

природи» Березівського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Одеської області (кер. Урсатій Н.М.). 

12. Конкурс «Збережемо українські степи»:Царенко Олеся, вихованка 

Березівського районного центру дитячої та юнацької творчості Одеської 

області; 

13. Конкурс «Збережемо українські степи»:Маріна Ольга, вихованка гуртка 

«Юні екологи» Демидівської ЗОШ I- III ст. Березівського району Одеської 

області; 

14. Конкурс «Збережемо українські степи»:Єремеєв В., вихованець гуртка 

«Юний квітникар-оранжувальник» Ізмаїльської міської станції юних 

натуралістів Одеської області; 



15. Конкурс «Збережемо українські степи»:Найактивнішого учасника акції, 

вихованця гуртків Котовської міської станції юних натуралістів Одеської 

області;  

16. Конкурс «Збережемо українські степи»:Димура Неля, вихованка гуртка 

«Юний еколог» Плахтіївського НВК «ЗОШ I- III ст. гімназія» Саратського 

району Одеської області;  

17. Конкурс «Збережемо українські степи»:Тодорова Тетяна, вихованка 

гуртка «Юні еколого-краєзнавці» Болградського районного центру дитячої 

та юнацької творчості Одеської області. 

18. Конкурс «Зоологічна галерея»: Сташевська Лія, учениця Одеської ЗОШ 

І-ІІІ ст. № 33. 

Всього 18 чоловік. 
 



Список учнів, нагороджених путівкою до табору «Юннат», 

Полтавська область ІІІ зміна 03.07.-16.07.2011р.  

1. Конкурс «Галерея кімнатних рослин»: Найактивнішого учасника озеленення 

гуртка «Зелена лабораторія», керівник: Короткевич Тамара Миколаївна, 

державної спеціалізованої художньої школи-інтернату ІІІІ ст. «Колегіум 

мистецтв у Опішні» Зінківськогорайону Полтавської області;  

2. Конкурс «Парад квітів біля школи»:Найактивнішого члена екологічної групи 

«Лунарія», «Аграрно-екологічного ліцею -інтернату  

-дошкільного навчального закладу» с. Омельник, Кременчуцького району 

Полтавської області;  

3. Конкурс «Парад квітів біля школи»:Найактивнішого члена натуралістичного 

загону «Арніка», спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів м. Зіньків Полтавської 

області;  

4. Трудова акція «Дослідницький марафон»: Кириченко Любов, вихованка 

гуртка «Овочівники» Полтавського обласного екологонатуралістичного центру 

учнівської молоді;  

5. Конкурс «Мікроскопічні водорості»: вихованець гуртка «Юний еколог» 

Супрунівської ЗОШ І-ІІІ ст. Полтавського району Полтавської області.  

6. Конкурс «Мікроскопічні водорості»: СколотенкоЄвгенія, вихованка гуртка 

«Мала академія наук» Миргородськогоцентру екологонатуралістичної творчості 

учнівської молоді Полтавської області.  

7. Конкурс «Мікроскопічні водорості»: Дроник Віталій, учень 8 класу 

Комсомольської гімназії ім. В.О. НижниченкаКомсомольськоїміської ради 

Полтавської області.  

8. Конкурс «Оптимізація озеленення територій навч.закладів»: вихованець 

гуртка «Аматори зеленої архітектури» ЦЕНТУМ м. Миргорода Полтавської 

області.  

9. Конкурс «Оптимізація озеленення територій навч.закладів»: вихованець 

натуралістичного загону «Арника» Зінківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №2 

Полтавської області.  

10.Найактивнішого учасника проекту «Оптимізація озеленення 

території навчальних закладів», учня Фрунзівської ЗОШ І-ІІ ст. 

Глобинського району Полтавської області.  

11.Трудова акція «Плекаймо сад»:Савка Яна, учениця 9 класу 

Білоусівської ЗОШ І-ІІІ ст. Чорнухинського району Полтавської 

області.  

12.Конкурс «Український сувенір»:Пуденко Леоніла зароботу «Лялька Калинаі 

Горпина», учениця Полтавського обласного ліцею-інтернату 

дляобдарованих дітей із сільської місцевості імені А.С.Макаренка, 

Полтавської області.  



13.Конкурс «Птах року»:Заводовський Михайло, учень 9 класу 

Комсомольського загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ст. № 4 з 

поглибленим вивченням англійської мови Полтавської області (кер. 

Заводовська Ю.Н.).  

14.Конкурс «Біощит»: Найактивнішийучасник пошукової групи «Комашка» 

екологічного загону «Варта» НВК ім. Л.І. Бугаєвської м. Комсомольськ 

Полтавської області.  

15.Конкурс «Вчимося заповідувати»: Остапенко Станіслав, учень 10 класу 

Красногорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, вихованець 

гуртка «Юний еколог» Великобагачанського району Полтавської області;  

16.Конкурс «Вчимося заповідувати»:Найактивніший учасник загону 

«Варта» навчально-виховного комплексу ім. Л.І. Бугаєвської м. 

Комсомольська Полтавської області.  

17.Трудова акція «Кролик»: члени пошукового загону (2 представники) «Юні 

кролівники» Гоголівської ЗОШ І-ІІІ ст. Великобагачанського рну Полтавська 

область.  

18.Конкурс «Мій рідний край, моя земля»(практична природоохоронна 

робота і екологія) Найактивніший вихованець гуртка «Горицвіт» 

Решетилівського БДЮТ на базі Калениківської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів Полтавської області;  

19.Конкурс «Мій рідний край, моя земля»(практична природоохоронна 

робота і екологія) Найактивніший учень екологічного штабу 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів№ 3 м. Кременчука Полтавської 

області;  

20.Конкурс «Мій рідний край, моя земля»(практична природоохоронна 

робота і екологія)Найактивніший учасник загону «Варта» Комсомольського 

навчально-виховного комплексу ім. Л.І. Бугаєвської м. Комсомольська 

Полтавської області;  

21.Конкурс «Мій рідний край, моя земля»(практична природоохоронна 

робота і екологія)Найактивніший учень 9 класу Манжеліївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу 

О.О.Чайки Глобинського району Полтавської області.  

22.Багро Юлія, студентка медичного коледжу м. Кременчука Полтавської 

області.  

23.Найбільш активний учасник акції «Годівничка» Човно-Федорівської ЗОШ 

І-ІІІ ст. Зіньківського району Полтавської області.  

24.Конкурс «До чистих джерел» ТРИ представники Комсомольської гімназії 

ім. В.О.Нижниченка Полтавської області. 

25. Колектив екологічної просвіти «Джерело» Миргородського міського 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, Полтавської 

області: 7 чоловік 

Всього 34 чоловік  



Список учнів, нагороджених путівкою до табору «Юннат», 

Рівненська область ІІІ зміна 03.07.-16.07.2011р.  

1 Конкурс «Парад квітів біля школи»: н айактивнішого слухача студії 

«Фітодизайн»; комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської 

обласної ради;  

2 Трудова акція «Дослідницький марафон»: Іванюк Мар'яна, вихованка 

гуртка «Юні рослинники» Комунального закладу «Станція юних натуралістів» 

Рівненської обласної ради;  

3 Трудова акція «Дослідницький марафон»: Самолюк Галина, учениця 9 

класу Глинівської ЗОШ І-ІІІст. Рокитнянського району Рівненської області;  

4 Конкурс «Мій рідний край, моя земля»(дослідництво в галузі сільського 

та лісового господарства) Корнілова Соломія, учениця 10 класу Глинської ЗОШ 

І-ІІІ ст. Здолбунівського району Рівненської області;  

5 Конкурс «Ліси для нащадків»:Ткачук Юрій, учень 8 класу Моквинської 

ЗОШ І-ІІ ст. Костопільського району Рівненської області;  

6 Конкурс «Ліси для нащадків»:ЯрмольчукТетяна, учениця 8 класу 

Моквинської ЗОШ І-ІІ ст. Костопільського району Рівненської області;  

7 Конкурс «Ліси для нащадків»:ТимощукМарина, учениця 7 класу 

Жаврівської ЗОШ І-ІІ ст. Гощанського району Рівненської області;  

8 Конкурс «Оптимізація озеленення територій навч.закладів»: вихованця 

учнівського лісництва «Вікова діброва» Оженинського НВК «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст.-ліцей» Рівненської області.  

9 Конкурс «Оптимізація озеленення територій навч.закладів»: Федорову 

Тетяну, ученицю 10 класу Смизької ЗОШ І-ІІІ ст. Дубенського району 

Рівненської області.  

10.Конкурс «Оптимізація озеленення територій навч.закладів»: 

вихованця гуртка «Юний натураліст» Бабинської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Гощанського району Рівненської області.  

11.Конкурс «Оптимізація озеленення територій навч.закладів»: 

вихованцягуртка «Юні екологи» Дубенського Будинку дітей та 

юнацтва Рівненської області.  

12.Трудова акція «Плекаймо сад»: Губеня Ольга, учениця 7 класу 

Повчанської ЗОШ І-ІІІ ст. Дубенського району Рівненської області.  

13.Конкурс «Український сувенір»: Максимова Марина зароботу «Глечик 

та скарбничка», вихованка гуртка «Народнаіграшка» Липківської ЗОШ 

І-ІІст. Гощанського району Рівненської області.  

14.Конкурс «Український сувенір»: Гуменюк Віта за роботу «Глечик та 

скарбничка», вихованку гуртка «Народна іграшка» Липківської ЗОШ ІІІст. 

Гощанського району Рівненської області.  



15.Конкурс «Український сувенір»: Грушевська Надія зароботу «Глечик 

таскарбничка», вихованка гуртка «Народнаіграшка» Липківської ЗОШ І-ІІст. 

Гощанського району Рівненської області.  

16.Конкурс «Птах року»:Парфенюк Микола, учень 8-Б класу Варковицької 

гімназії Дубенського р-ну Рівненської області (кер. Якута Микола 

Модестович).  

17.Трудова акція «Кролик»: 5 представниківгуртка „Юний зоолог” 

Комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської 

обласної ради Рівненської області.  

18.Всеукраїнська акція «Літопис добрих справ юннатів» Михальчук Ірина, 

учениця 6 класу Гощанської ЗОШ І-ІІІ ст. Гощанського району Рівненської 

області.  

19.Конкурс «Образ Чорнобиля. Безпека майбутнього. Погляд 

молодих.»:Борейчук Наталія, учениця ДанчимістськоїЗОШ І-ІІІ ст. 

Костопільського району Рівненської області.  

20.Конкурс «Образ Чорнобиля. Безпека майбутнього. Погляд 

молодих.»:ЦіосьАнгеліна, учениця Острозького НВК "Школа І-ІІІ 

ст.-гімназія" Рівненської області.  

21.Конкурс «Образ Чорнобиля. Безпека майбутнього. Погляд 

молодих.»:Рудика Валерія, учениця Острозької ЗОШ № 1 І-ІІІ ст. 

Рівненської області.  

22.Конкурс «Образ Чорнобиля. Безпека майбутнього. Погляд 

молодих.»:Бурделяк Вікторія, учениця 8 класу Радивилівського НВК "ЗОШ 

І-ІІІ ст. № 1 -гімназія" Рівненської області.  

23.Конкурс «Образ Чорнобиля. Безпека майбутнього. Погляд 

молодих.»:Мацюк Яна, ученицяРадивилівського НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 

-гімназія" Рівненськоїобласті.  

24.Конкурс «Образ Чорнобиля. Безпека майбутнього. Погляд 

молодих.»:Порученко Анастасія, Радивилівського НВК "ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 

-гімназія" Рівненськоїобласті  

25.Конкурс «Образ Чорнобиля. Безпека майбутнього. Погляд 

молодих.»:МірутаЮлія, учениця Радивилівського НВК "ЗОШ І-ІІІст. № 1 

-гімназія" Рівненськоїобласті.  

26.Конкурс «Вчимося заповідувати»: найактивніший вихованець гуртка 

«Жива аптека» Бущанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Здолбунівського району Рівненської області.  

27.Конкурс «Мій рідний край, моя земля»(практична природоохоронна 

робота і екологія) Найактивніший вихованець гуртка «Юні екологи» 

Шпанівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенівРівненської області;  

28.Конкурс «Мій рідний край, моя земля»(практична природоохоронна 

робота і екологія) Найактивніший вихованець гуртка «Сонценадії» 

Квітневської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Дубенського району 

Рівненської області;  



29.Конкурс «Мій рідний край, моя земля»(практична природоохоронна 

робота і екологія)Найактивніший вихованець народного університету 

«Природа» Підгаєцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Млинівського 

району Рівненської області;  

30.Конкурс «Мій рідний край, моя земля»(практична природоохоронна 

робота і екологія)Найактивніший вихованець гуртка «Зелена планета» 

Обарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рівненського району 

Рівненської області.  

31.Акція «Годівничка»: Налєво Назар, вихованець гуртка «Захоплююча 

екологія» Радивилівської райСЮН Рівненської області.  

32.Конкурс «Зоологічна галерея»: Захарчук Євген, учень 8 класу Тинненської 

ЗОШ І-ІІІ ст. Сарненського району Рівненської області. 

Всього 36 чоловік.  
 



Список учнів, нагороджених путівкою до табору «Юннат», АР Крим ІІІ 

зміна 

03.07.-16.07.2011 

1 Конкурс «Парад квітів біля школи»:Куртеюпова Сеттара, учня 6 класу, 

Дрофинської ЗОШ І-ІІІ ст. АР Крим;  

2 Конкурс «Парад квітів біля школи»: Кузьміч Ірину, ученицю 10 класу, 

Орловської ЗОШ І-ІІІ ст. Красноперекопського району АР Крим  

3 Конкурс «Парад квітів біля школи»:Найактивніший вихованець учбового 

колективу «Юні ботаніки», керівник: Юшкова Валентина В'ячеславівна, 

Джанкойського районного центру екологонатуралістичної творчості учнівської 

молоді АР Крим;  

4 Трудова акція «Дослідницький марафон»:Філімонов Андрій, учень 8 

класу Кукушкінської ЗОШ І-ІІІ ст. Раздольненського району АР Крим;  

5 Конкурс «Юннатівський зеленбуд»Вітренко Анастасія, учениця 10 класу 

Донської ЗОШ І-ІІІ ст. Сімферопольського району АР Крим;  

6 Конкурс «Юннатівський зеленбуд» Гінятов Алі -учен 10 класу Донської 

ЗОШ І-ІІІ ст. Сімферопольського району АР Крим;  

7 Конкурс «Юннатівський зеленбуд» СавчукХристина, учениця 10 класу 

Сінокосненської ЗОШ І-ІІІ ст. Раздольненського району АР Крим;  

8 Конкурс «Ліси для нащадків»: Загородній Василь, учень 10 класу 

Завєт-Ленінської ЗОШ І-ІІІ ст. Джанкойського району АР Крим;  

9 Конкурс «Юний генетик-селекціонер»:Черняк Марія, учениця 10 класу 

НВК «Школа -ліцей» ім. 10-річчя Незалежності України м. Сімферополя, 

вихованка навчального колективу МАН «Искатель» АР Крим;  

10.Конкурс «Український сувенір»:Ставцева Єлізавєта, зароботу 

«Ляльки-обереги в моїй родині», вихованка Учбового колективу 

«Сувенір» ЦДЮТ м.Алушта, АР Крим.  

11.Конкурс «Український сувенір»:Кривицького Олександра, за роботу 

«Птаха щастя», вихованка учнівського колективу «Сувенір» ЦДЮТ 

м.Красноперекопськ, АР Крим.  

12.Трудова акція «Плекаймо сад»:НекрасоваОльга, учениця 8 класу 

Завєт-ЛенінськоїЗОШ І-ІІІ ст. Джанкойського району АР Крим.  

13.Конкурс «Птах року»: Вєрнієнко Юлія, учениця 7 класу Охотської 

загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ст. Нижньогірського р-ну АР 

Крим;  

14.Трудова акція «Кролик»:Ергашева Феріде, вихованка гуртка «Юні друзі 

природи» Бахчисарайського міського позашкільного навчального закладу 

«ЦЕНТУМ», учениця 8 класу ЗОШ І-ІІІ ст. № 5 АРКрим.  

15.Трудова акція «Кролик»:Сєітов Емір, учень 6 класу Котовської ЗОШ ІІІІ ст. 

Раздольненського р-ну АР Крим.  



16.Конкурс «Біощит»:Звягінцева Руслана, вихованка гуртка «Юний 

еколог» Раздольненського Центру дитячої та юнацької творчості 

АвтономноїРеспубліки Крим.  

17.Конкурс «Мій рідний край, моя земля»(практична природоохоронна 

робота і екологія): Аранчий Юлія, вихованка екологічного загону «Ірис» 

Сусанінської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Первомайського району 

Автономної Республіки Крим.  

18.Конкурс «Зоологічна галерея»: Катаєва Наталія, учениця Армянської ЗОШ 

І-ІІІ ст. № 4 АРКрим.  

19. Найбільш активні учасники акції «Годівничка» Севастопольськиго 

ЦЕНТУМ (2 представники).  
 

Всього 20 чоловік.  



Список учнів, нагороджених путівкою до табору «Юннат», 

Херсонська область ІІІ зміна 03.07.-16.07.2011р.  

1 Конкурс «Парад квітів біля школи»:Найактивнішого члена гуртка «Юні 

квітникарі», керівник: Камишенко Л.М., Білозерської районної станції юних 

натуралістів Херсонської області;  

2 Конкурс «Парад квітів біля школи»: Найактивнішого члена гуртка «Юні 

квітникарі», керівник: Камишенко Л.М., Білозерської районної станції юних 

натуралістів Херсонської області;  

3 Конкурс «Парад квітів біля школи»: Найактивнішого члена гуртка «Юні 

флористи», керівник: Войнова Олена Василівна, Білозерської районної станції 

юних натуралістів Херсонської області;  

4 Трудова акція «Дослідницький марафон»: Грищук Анастасія, 

вихованкагуртка «Основи біології» Херсонського обласного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;  

5 Конкурс «Мій рідний край, моя земля»(дослідництво в галузі сільського 

та лісового господарства)Дуднік Влада, вихованка гуртка «Екологічний театр» 

Каховської станції юних натуралістів Херсонської області  

6 Конкурс «Мій рідний край, моя земля»(дослідництво в галузі сільського 

та лісового господарства)Каліщак Тетяна, вихованка гуртка «Юні натуралісти» 

Голопристанської районної станції юних натуралістів Херсонської області;  

7 Конкурс «Мій рідний край, моя земля»(дослідництво в галузі сільського 

та лісового господарства)Пашкевич Альона, вихованка гуртка «Юні 

натуралісти» Голопристанськоїрайонної станції юних натуралістів Херсонської 

області;  

8 Конкурс «Юннатівський зеленбуд»Дзюба Іван, учень 10 класу 

Малокопанівської ЗОШ І-ІІІ ст. Голопристанського району Херсонської області;  

9 Конкурс «Мікроскопічні водорості»:Шмат Олександр, вихованець гуртка 

«Основи біології» Херсонського обласного Центру екологонатуралістичної 

творчості учнівської молоді, учень 8 -А класу ЗОШ № 54 мХерсона  

10.Конкурс «Птах року»: Бєлоус Марина, вихованкагуртка» Юний 

еколог» Голопристанськоїрайонної станції юних натуралістів 

Херсонськоїобласті.  

11.Трудова акція «Кролик»: Албун Дмитро, учень 8 класу Чулаківської ЗОШ 

І-ІІІ ст. Голопристанської районної ради Херсонської області.  

12.Конкурс «Вчимося заповідувати»:Сухомлин Єгор, учень 7-Б класу 

Голопристанська загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Херсонської 

області.  

13..Конкурс «Біощит»: Костенко Тетяна, учениця 10 класу Брилівської ЗОШ 

І-ІІІ ступенів Цюрупинської районної ради Херсонської області.  



14.Конкурс «Мій рідний край, моя земля»(практична природоохоронна 

робота і екологія)Найактивніший вихованець гуртків еколого-

природничого відділу Херсонського центру дитячої та юнацької творчості 

Херсонської області.  
 

Всього 14 чоловік.  



Список учнів, нагороджених путівкою до табору «Юннат», 

Черкаська область ІІІ зміна 03.07.-16.07.2011р.  

1 Конкурс «Парад квітів біля школи»: найактивніший вихованець гуртка 

«Юний біолог», керівник: вчитель біології Релік М.С., Голов'ятинської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів Черкаської області;  

2 Конкурс «Галерея кімнатних рослин»: найактивніший учасник 

озеленення серед учнів 8 класу, керівник: Гончар Світлана Миколаївна, 

Кікнинської ЗОШ І-ІІІ ст. Катеринопільської районної ради Черкаської області;  

3 Конкурс «Мій рідний край, моя земля»(дослідництво в галузі сільського 

та лісового господарства) Мигаленко Поліна, вихованка гуртка «Юні екологи» 

Черкаської районної станції юнихнатуралістів;  

4 Конкурс «Мій рідний край, моя земля»(дослідництво в галузі сільського 

та лісового господарства) Калашник Олександр, вихованець гуртка «Юні 

екологи» Черкаської районної станції юних натуралістів;  

5 Конкурс «Ліси для нащадків»:Тимошенко Юлія, учениця 8 класу 

Балаклеївської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Черкаської області;  

6 Конкурс «Український сувенір»:Сіроштан Аліна зароботу «Лялька», 

учениця 7 класу Теклинської ЗОШ І-ІІІ ст. Смілянського р-ну Черкаськоїобласті.  

7 Конкурс «Український сувенір»:Гудзенко Вікаліна за роботу «Лялька», 

учениця 7 класу Теклинської ЗОШ І-ІІІ ст. Смілянського р-ну Черкаськоїобласті.  

8 Трудова акція «Кролик»:Матвієнко Юрій, учень 9 класу Шрамківської 

ЗОШ І-ІІІ ст. Драбівського району Черкаської області.  

9 Трудова акція «Кролик»:Онопа Валерія, учениця Камʼянської ЗОШ ІІІІ ст. 

№1 Камʼянської районної ради Черкаськоїобласті. 

10.Конкурс «Вчимося заповідувати»: найактивніший учень 9-го класу 

Скородистицької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Чорнобаївського 

району Черкаської області.  

11.Конкурс «Мій рідний край, моя земля»(практична природоохоронна 

робота і екологія)Крамна Крістіна, учениця 5 класу Уманської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Черкаської області.  

Всього 11 чоловік.  


