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«10» листопада 2016 р. № 75

Про  підсумки  Всеукраїнського
фестивалю  «Скарбниця  народної
духовності: Українська паляниця»

На  виконання  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-
масових заходів з  дітьми та  учнівською молоддю на 2016 рік (за основними
напрямками  позашкільної  освіти),  затвердженого  наказом  Міністерства  від
25.12.2015 № 1360 та відповідно до Положення про Всеукраїнський фестиваль
«Скарбниця  народної  духовності:  Українська  паляниця»  наказ  Міністерства
освіти  і  науки  України  від  16.08.2016  №  977,  зараєстровано  в  Міністерстві
юстиції України 07.09. 2016 р. за № 1220/29350, на базі Національного еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  8—10  листопада  2016  року  було
проведено ІІ, фінальний (очний) етап Всеукраїнського фестивалю «Скарбниця
народної духовності: Українська паляниця» (далі – Фестиваль).

Мета  та  основні  завдання  Фестивалю  –  залучення  дітей  та  молоді  до
активної  пізнавальної,  пошукової  та  трудової  діяльності;  створення умов для
самореалізації  талановитих  і  обдарованих  дітей  та  молоді;  сприяння
збереженню історичної пам’яті, популяризація народних традицій як безцінної
історичної  спадщини;  підтримка  соціальної  активності  учнівської  молоді;
вивчення  систематизація  та  поширення  передового  досвіду  щодо  організації
діяльності  Музеїв  (куточків)  хліба  у  загальноосвітніх  та  позашкільних
навчальних закладах. 

До участі у фінальному етапі були запрошені переможці відбіркового (І)
етапу  Фестивалю. Участь  у  фінальному  етапі  заходу взяла  21  команда
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів з 19 областей України:
Вінницької,  Дніпропетровської,  Донецької,  Житомирської,  Закарпатської,
Запорізької,  Івано-Франківської,  Кіровоградської,  Київської,  Миколаївської,
Одеської,  Полтавської,  Рівненської,  Сумської,  Тернопільської,  Херсонської,
Хмельницької, Чернівецької, Чернігівської.
Програмою заходу було передбачено такі номінації:

• представлення регіональних обрядів, пов’язаних із природою; 
• виставка-презентація обрядових хлібних виробів регіонів України; 
• презентація діяльності музеїв хліба при навчальних закладах; 
• конкурс постерів на тему Фестивалю.

За підсумками журі Фестивалю



Н А К А З У Ю :

І.  Нагородити  дипломом  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України переможців
та призерів Всеукраїнського фестивалю «Скарбниця народної духовності:
Українська паляниця»:

у  номінації  «П  редставлення  регіональних  обрядів,  пов’язаних  із
природою  » 

за зайняте І місце
• команду вихованців гуртка «Обрій» Маловисківського районного будинку

дитячої  та  юнацької  творчості  на  базі  Плетеноташлицької
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Маловисківської  районної  ради
Кіровоградської області;

• команду  вихованців  творчого  учнівського  об’єднання  «Духовна
спадщина»  Ямпільської  районної  станції  юних  натуралістів  Сумської
області;

за зайняте ІІ місце
• команду  учнів  Михайлівської  середньої  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ

ступенів;
• Шаргородського району Вінницької області, вихованців гуртка «Історичне

краєзнавство»;
• команду  вихованців  гуртка  «Вокальний»  комунального  навчального

закладу  «Криничанський  центр  учнівської  молоді»  Дніпропетровської
області;

• команду  вихованців  Богородчанського  районного  будинку  дитячої  та
юнацької  творчості  Богородчанської  районної  ради  Івано-Франківської
області;

• команду  вихованців  фольклорно-етнографічної  групи  «Мигіяни»
Мигіївської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  Первомайської
районної ради Миколаївської області;

• команду  учнів  Єльнівського  навчально-виховного  комплексу
«Загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний
навчальний  заклад»  Рокитнівського  району  Рівненської  області,
вихованців творчого колективу «Гомін»;

за зайняте ІІІ місце
• команду  учнів  Піддубненської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів

Великоновосілківської  районної  ради  Донецької  області,  вихованців
творчого учнівського об’єднання «Мистецтво нашого народу» Донецького
обласного еколого-натуралістичного центру;

• команду  учнів  Володарськ-Волинської  гімназії  Житомирської  області,
членів  учнівської  співдружності  «Талановите  ерудоване  молоде
покоління»;



• команду  вихованців  Тячівського  районного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Закарпатської області;

• команду вихованців фольклорного гуртка «Веснянка» Центру дитячої та
юнацької творчості Токмацької міської ради Запорізької області;

• команду  вихованців  гуртка  «Люби  і  знай  свій  рідний  край»  Києво-
Святошинського  районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді  Київської  області  на  базі  Дмитрівського  будинку
культури;

• команду  учнів  Холмської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів
Арцизького  району  Одеської  області,  вихованців  народного
танцювального колективу «Лалє»;

• команду  учнів  Омельницького  ліцею  Омельницької  сільської  ради
Кременчуцького  району  Полтавської  області,  вихованців  творчого
учнівського об’єднання «Перлинки народної мудрості»;

• команду  учнів  Хитцівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів
Гадяцького  району  Полтавської  області,  вихованців  фольклорно-
етнографічного об’єднання «Чорнобривці»;

• команду  учнів  Гуштинської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів
Борщівського району Тернопільської області;

• команду  вихованців  екологічного  театру  «Маків  цвіт»  комунального
закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Херсонської обласної ради;

• команду  вихованців  творчого  товариства  учнів  ПНВО  Кам’янець-
Подільського  позашкільного  навчально-виховного  об’єднання
Хмельницької області;

• команду  Рингацького  навчально-виховного  комплексу  Новоселицького
району Чернівецької області, вихованців гуртка «Юний еколог»;

• команду  вихованців  творчого  учнівського  об’єднання  «Юні  садівники»
комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»;

у номінації «Виставка-презентація обрядових хлібних виробів регіонів
України» 

за зайняте І місце
• команду  вихованців  гуртка  «Вокальний»  комунального  навчального

закладу  «Криничанський  центр  учнівської  молоді»  Дніпропетровської
області;

• команду вихованців гуртка «Обрій» Маловисківського районного будинку
дитячої  та  юнацької  творчості  на  базі  Плетеноташлицької
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  аловисківської  районної  ради
Кіровоградської області;

• команду  учнів  Єльнівського  навчально-виховного  комплексу
«Загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний
навчальний  заклад»  Рокитнівського  району  Рівненської  області,
вихованців творчого колективу «Гомін»;

• команду  вихованців  комунального  закладу  «Станція  юних
натуралістів»Рівненської обласної ради;



• команду  вихованців  творчого  учнівського  об’єднання  «Духовна
спадщина»  Ямпільської  районної  станції  юних  натуралістів  Сумської
області;

за зайняте ІІ місце
• команду  учнів  Михайлівської  середньої  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ

ступенів Шаргородського району Вінницької  області,  вихованців гуртка
«Історичне краєзнавство»;

• студентка V курсу Маріупольського вищого металургійного професійного
училища Донецької області;

• команду  учнів  Володарськ-Волинської  гімназії  Житомирської  області,
членів  учнівської  співдружності  «Талановите  ерудоване  молоде
покоління»;

• команду  вихованців  Богородчанського  районного  будинку  дитячої  та
юнацької  творчості  Богородчанської  районної  ради  Івано-Франківської
області;

• команду  вихованців  фольклорно-етнографічної  групи  «Мигіяни»
Мигіївської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  Первомайської
районної ради Миколаївської області;

• команду  Рингацького  навчально-виховного  комплексу  Новоселицького
району Чернівецької області, вихованців гуртка «Юний еколог» ;

• команду  вихованців  творчого  учнівського  об’єднання  «Юні  садівники»
комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів» ;

за зайняте ІІІ місце
• команду  учнів  Піддубненської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів

Великоновосілківської  районної  ради  Донецької  області,  вихованців
творчого учнівського об’єднання «Мистецтво нашого народу» Донецького
обласного еколого-натуралістичного центру;

• команду  вихованців  Тячівського  районного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Закарпатської області;

• команду вихованців комунального закладу «Запорізький обласний центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Запорізької
обласної ради команду вихованців гуртка «Люби і знай свій рідний край»
Києво-Святошинського  районного  центру  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді  Київської  області  на  базі  Дмитрівського
будинку культури;

• команду  учнів  Омельницького  ліцею  Омельницької  сільської  ради
Кременчуцького  району  Полтавської  області,  вихованців  творчого
учнівського об’єднання «Перлинки народної мудрості» ;

• команду  учнів  Хитцівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів
Гадяцького  району  Полтавської  області,  вихованців  фольклорно-
етнографічного об’єднання «Чорнобривці» ;

• команду  учнів  Гуштинської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів
Борщівського району Тернопільської області;



• команду  вихованців  екологічного  театру  «Маків  цвіт»  комунального
закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Херсонської обласної ради;

• команду  вихованців  творчого  товариства  учнів  ПНВО  Кам’янець-
Подільського  позашкільного  навчально-виховного  об’єднання
Хмельницької області;

у номінації «Хліб – джерело життя у вишивці»

за зайняте І місце
• фольклорно-етнографічне  об’єднання  «Чорнобривці»  Хитцівської

загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Гадяцького  району  Полтавської
області;

у  номінації  «Презентація  діяльності  музеїв  хліба  при  навчальних
закладах» 

за зайняте І місце
• команду  учнів  Піддубненської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів

Великоновосілківської  районної  ради  Донецької  області,  вихованців
творчого учнівського об’єднання «Мистецтво нашого народу» Донецького
обласного еколого-натуралістичного центру;

• команду  учнів  Володарськ-Волинської  гімназії  Житомирської  області,
членів  учнівської  співдружності  «Талановите  ерудоване  молоде
покоління»;

• команду  вихованців  творчого  учнівського  об’єднання  «Духовна
спадщина»  Ямпільської  районної  станції  юних  натуралістів  Сумської
області;

• команду  учнів  Гуштинської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів
Борщівського району Тернопільської області;

за зайняте ІІ місце
• команду  учнів  Михайлівської  середньої  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ

ступенів Шаргородського району Вінницької  області,  вихованців гуртка
«Історичне краєзнавство» ;

• команду  вихованців  гуртка  «Вокальний»  комунального  навчального
закладу  «Криничанський  центр  учнівської  молоді»  Дніпропетровської
області;

• команду  вихованців  гуртка  «Люби  і  знай  свій  рідний  край»  Києво-
Святошинського  районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді  Київської  області  на  базі  Дмитрівського  будинку
культури;

• команду  вихованців  фольклорно-етнографічної  групи  «Мигіяни»
Мигіївської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  Первомайської
районної ради Миколаївської області;



• команду  вихованців  творчого  товариства  учнів  ПНВО  Кам’янець-
Подільського  позашкільного  навчально-виховного  об’єднання
Хмельницької області;

• команду  вихованців  творчого  учнівського  об’єднання  «Юні  садівники»
комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів;

за зайняте ІІІ місце
• команду  вихованців  Тячівського  районного  еколого-натуралістичного

центру учнівської молоді Закарпатської області;
• команду вихованців комунального закладу «Запорізький обласний центр

еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Запорізької
обласної ради;

• команду  вихованців  Богородчанського  районного  будинку  дитячої  та
юнацької  творчості  Богородчанської  районної  ради  Івано-Франківської
області;

• команду вихованців гуртка «Обрій» Маловисківського районного будинку
дитячої  та  юнацької  творчості  на  базі  Плетеноташлицької
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Маловисківської  районної  ради
Кіровоградської області;

• команду  учнів  Омельницького  ліцею  Омельницької  сільської  ради
Кременчуцького  району  Полтавської  області,  вихованців  творчого
учнівського об’єднання «Перлинки народної мудрості» ;

• команду  учнів  Хитцівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів
Гадяцького  району  Полтавської  області,  вихованців  фольклорно-
етнографічного об’єднання «Чорнобривці» ;

• команду  учнів  Єльнівського  навчально-виховного  комплексу
«Загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний
навчальний  заклад»  Рокитнівського  району  Рівненської  області,
вихованців творчого колективу «Гомін» ;

• команду вихованців комунального закладу «Станція юних натуралістів»
Рівненської обласної ради;

• команду  вихованців  екологічного  театру  «Маків  цвіт»  комунального
закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Херсонської обласної ради;

• команду  Рингацького  навчально-виховного  комплексу  Новоселицького
району Чернівецької області, вихованців гуртка «Юний еколог»;

у номінації «Конкурс постерів на тему «Українська паляниця» 

ГРАН-ПРІ 
команду  учнів  Володарськ-Волинської  гімназії  Житомирської  області,

членів учнівської співдружності «Талановите ерудоване молоде покоління»;

за зайняте І місце
• ученицю  6  класу,  вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі»  комунального

закладу «Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді» Запорізької обласної ради;



• команду вихованців гуртка «Обрій» Маловисківського районного будинку
дитячої  та  юнацької  творчості  на  базі  Плетеноташлицької
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Маловисківської  районної  ради
Кіровоградської області;

• команду  учнів  Омельницького  ліцею  Омельницької  сільської  ради
Кременчуцького  району  Полтавської  області,  вихованців  творчого
учнівського об’єднання «Перлинки народної мудрості»;

• команду  вихованців  творчого  учнівського  об’єднання  «Духовна
спадщина»  Ямпільської  районної  станції  юних  натуралістів  Сумської
області;

• команду  вихованців  творчого  учнівського  об’єднання  «Юні  садівники»
комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»;

за зайняте ІІ місце
• команду  учнів  Михайлівської  середньої  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ

ступенів;
• Шаргородського району Вінницької області, вихованців гуртка «Історичне

краєзнавство»;
• команду  вихованців  гуртка  «Вокальний» комунального  навчального

закладу «Криничанський  центр  учнівської  молоді» Дніпропетровської
області;

• команду  вихованців  Богородчанського  районного  будинку  дитячої  та
юнацької  творчості  Богородчанської  районної  ради  Івано-Франківської
області;

• команду  вихованців  гуртка  «Люби  і  знай  свій  рідний  край»  Києво-
Святошинського  районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді  Київської  області  на  базі  Дмитрівського  будинку
культури;

• команду  вихованців  фольклорно-етнографічної  групи  «Мигіяни»
Мигіївської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  Первомайської
районної ради Миколаївської області;

• команду  учнів  Єльнівського  навчально-виховного  комплексу
«Загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний
навчальний  заклад»  Рокитнівського  району  Рівненської  області,
вихованців творчого колективу «Гомін»;

• вихованку  гуртка  «Захоплююче  лозоплетіння» комунального  закладу
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;

• команду  вихованців  екологічного  театру  «Маків  цвіт»  комунального
закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Херсонської обласної ради;

за зайняте ІІІ місце
• команду  учнів  Піддубненської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів

Великоновосілківської  районної  ради  Донецької  області,  вихованців
творчого учнівського об’єднання «Мистецтво нашого народу» Донецького
обласного еколого-натуралістичного центру;



• команду  вихованців  Тячівського  районного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Закарпатської області;

• команду  учнів  Холмської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів
Арцизького  району  Одеської  області,  вихованців  народного
танцювального колективу «Лалє»;

• команду  учнів  Хитцівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів
Гадяцького  району  Полтавської  області,  вихованців  фольклорно-
етнографічного об’єднання «Чорнобривці»;

• команду  учнів  Гуштинської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів
Борщівського району Тернопільської області;

• команду  вихованців  творчого  товариства  учнів  ПНВО  Кам’янець-
Подільського  позашкільного  навчально-виховного  об’єднання
Хмельницької області;

• команду  Рингацького  навчально-виховного  комплексу  Новоселицького
району Чернівецької області, вихованців гуртка «Юний еколог».

ІІ.  Нагородити  дипломом  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України учасників
Всеукраїнського фестивалю «Скарбниця народної духовності: Українська
паляниця»:

1. Заєць  Катерину,  ученицю  6  класу  Михайлівської  середньої
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Шаргородського  району
Вінницької області, вихованку гуртка «Історичне краєзнавство»;

2. Степанюк  Марину,  ученицю  5  класу  Михайлівської  середньої
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Шаргородського  району
Вінницької області, вихованку гуртка «Історичне краєзнавство»;

3. Малиновська  Христину,  ученицю  6  класу  Михайлівської  середньої
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Шаргородського  району
Вінницької області, вихованку гуртка «Історичне краєзнавство»;

4. Котюжанського  Валентина,  учня  8  класу  Михайлівської  середньої
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Шаргородського  району
Вінницької області, вихованця гуртка «Історичне краєзнавство»;

5. Гарматюка Юрія, учня 9 класу Михайлівської середньої загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Шаргородського  району  Вінницької  області,
вихованця гуртка «Історичне краєзнавство»;

6. Шаргало  Наталію,  ученицю  11  класу  Михайлівської  середньої
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Шаргородського  району
Вінницької області, вихованку гуртка «Історичне краєзнавство»;

7. Остру Ольгу, ученицю 5 класу Михайлівської середньої загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Шаргородського  району  Вінницької  області,
вихованку гуртка «Історичне краєзнавство»;

8. Рошак Аліну, ученицю 9 класу Михайлівської середньої загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Шаргородського  району  Вінницької  області,
вихованку гуртка «Історичне краєзнавство»;

9. Пархомук  Світлану, ученицю  10  класу, вихованку  гуртка  «Вокальний»
комунального  навчального  закладу  «Криничанський  центр  учнівської
молоді» Дніпропетровської області;



10.Чернецького Любомира,  учня 11 класу, вихованця гуртка «Вокальний»
комунального  навчального  закладу  «Криничанський  центр  учнівської
молоді» Дніпропетровської області;

11.Кобилько  Наталію,  ученицю  10  класу,  вихованку  гуртка  «Вокальний»
комунального  навчального  закладу  «Криничанський  центр  учнівської
молоді» Дніпропетровської області;

12.Недоступ  Анну,  ученицю  5  класу,  вихованку  гуртка  «Вокальний»
комунального  навчального  закладу  «Криничанський  центр  учнівської
молоді» Дніпропетровської області;

13.Туника Сергія, учня 9 класу Піддубненської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів  Великоновосілківської  районної  ради  Донецької  області,
вихованця творчого учнівського об’єднання «Мистецтво нашого народу»
Донецького обласного еколого-натуралістичного центру;

14.Фролову  Валерію,  ученицю  8  класу  Піддубненської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Великоновосілківської  районної  ради  Донецької
області, вихованку творчого учнівського об’єднання «Мистецтво нашого
народу» Донецького обласного еколого-натуралістичного центру;

15.Антощук  Аліну,  ученицю  6  класу  Піддубненської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Великоновосілківської  районної  ради  Донецької
області, вихованку творчого учнівського об’єднання «Мистецтво нашого
народу» Донецького обласного еколого-натуралістичного центру;

16.Хмару  Єлизавету,  ученицю  7  класу  Піддубненської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Великоновосілківської  районної  ради  Донецької
області, вихованку творчого учнівського об’єднання «Мистецтво нашого
народу» Донецького обласного еколого-натуралістичного центру;

17.Остренко  Аліну,  ученицю  8  класу  Піддубненської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Великоновосілківської  районної  ради  Донецької
області, вихованку творчого учнівського об’єднання «Мистецтво нашого
народу» Донецького обласного еколого-натуралістичного центру;

18.Шевелу Іллю, учня 9 класу Піддубненської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів  Великоновосілківської  районної  ради  Донецької  області,
вихованця творчого учнівського об’єднання «Мистецтво нашого народу»
Донецького обласного еколого-натуралістичного центру;

19.Остренка  Максима,  учня  7  класу  Піддубненської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Великоновосілківської  районної  ради  Донецької
області, вихованця творчого учнівського об’єднання «Мистецтво нашого
народу» Донецького обласного еколого-натуралістичного центру;

20.Михальчук  Владу, ученицю  5  класу  Піддубненської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Великоновосілківської  районної  ради  Донецької
області, вихованку творчого учнівського об’єднання «Мистецтво нашого
народу» Донецького обласного еколого-натуралістичного центру;

21.Соколову  Ганну,  студентку  V  курсу  Маріупольського  вищого
металургійного професійного училища Донецької області;

22.Голяченко Вікторію,  ученицю  8  класу  Володарськ-Волинської  гімназії
Житомирської  області,  член  учнівської  співдружності  «Талановите
ерудоване молоде покоління»;



23.Кригерт  Вікторію,  ученицю  9  класу  Володарськ-Волинської  гімназії
Житомирської  області,  члена  учнівської  співдружності  «Талановите
ерудоване молоде покоління»;

24.Павицького  Олексія,  учня  10  класу  Володарськ-Волинської  гімназії
Житомирської  області,  члена  учнівської  співдружності  «Талановите
ерудоване молоде покоління»;

25.Щербину  Владислава,  учня  10  класу  Володарськ-Волинської  гімназії
Житомирської  області,  члена  учнівської  співдружності  «Талановите
ерудоване молоде покоління»;

26.Зіник  Анну,  ученицю  11  класу  Володарськ-Волинської  гімназії
Житомирської  області,  члена  учнівської  співдружності  «Талановите
ерудоване молоде покоління»;

27.Мошкіну  Валерію,  ученицю 10  класу, вихованку  творчого учнівського
об’єднання  «Українська  народна  вишивка»  Тячівського  районного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Закарпатської області;

28.Дудла  Інну,  ученицю  10  класу,  вихованку  творчого  учнівського
об’єднання  «Українська  народна  вишивка»  Тячівського  районного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Закарпатської області;

29.Подвич  Кароліну,  ученицю  7  класу,  вихованку  творчого  учнівського
об’єднання  «Юні  валеологи»  Тячівського  районного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Закарпатської області;

30.Дубровка  Даніелу,  ученицю  7  класу,  вихованку  творчого  учнівського
об’єднання  «Юні  валеологи»  Тячівського  районного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Закарпатської області;

31.Боднар  Владиславу, ученицю  7  класу, вихованку  творчого  учнівського
об’єднання  «Юні  валеологи»  Тячівського  районного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Закарпатської області;

32.Короткова  Артемія,  учня  6  класу,  вихованця  творчого  учнівського
об’єднання  «Юні  валеологи»  Тячівського  районного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Закарпатської області;

33.Карпенко Вероніку, ученицю 6 класу, вихованку гуртка «Юні квітникарі»
комунального  закладу  «Запорізький  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради;

34.Кравцова  Артема,  учня  10  класу,  вихованця  гуртка  «Екологічна
валеологія» комунального закладу «Запорізький обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради;

35.Кравцову  Анну-Єлизавету,  ученицю  6  класу,  вихованку  гуртка
«Екологічна  валеологія»  комунального  закладу  «Запорізький  обласний
центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Запорізької
обласної ради;

36.Левицьку Владиславу, ученицю 11 класу, вихованку фольклорного гуртка
«Веснянка»  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Токмацької  міської
ради Запорізької області;

37.Єгорова  Дмитра,  вихованця  фольклорного  гуртка  «Веснянка»  Центру
дитячої  та  юнацької  творчості  Токмацької  міської  ради  Запорізької
області;



38.Кавуна  Олександра,  учня  8  класу,  вихованця  фольклорного  гуртка
«Веснянка»  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Токмацької  міської
ради Запорізької області;

39.Воронич  Лілію,  ученицю  7  класу,  вихованку  гуртка  «Літературна
творчість»  Богородчанського  районного  будинку  дитячої  та  юнацької
творчості Богородчанської районної ради Івано-Франківської області;

40.Петрів  Христину,  ученицю  9  класу,  вихованку  вокальної  групи
Богородчанського  районного  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Богородчанської районної ради Івано-Франківської області;

41.Приймака  Романа,  учня  8  класу,  вихованця  гуртка  «Театральний»
Богородчанського  районного  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Богородчанської районної ради Івано-Франківської області;

42.Скрипник  Яну,  ученицю  8  класу,  вихованку  гуртка  «Театральний»
Богородчанського  районного  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Богородчанської районної ради Івано-Франківської області;

43.Скрипник Марію, ученицю 8 класу, вихованку гуртка «Юні квітникарі
аранжувальники»  Богородчанського  районного  будинку  дитячої  та
юнацької  творчості  Богородчанської  районної  ради  Івано-Франківської
області;

44.Цимбалюка Максима, учня 4 класу, вихованця гуртка «Люби і знай свій
рідний  край»  Києво-Святошинського  районного  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Київської  області  на  базі
Дмитрівського будинку культури;

45.Алдошину Дарину, ученицю 5 класу, вихованку гуртка «Люби і знай свій
рідний  край»  Києво-Святошинського  районного  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Київської  області  на  базі
Дмитрівського будинку культури;

46.Буцій  Олену,  ученицю  5  класу,  вихованку  гуртка  «Люби  і  знай  свій
рідний  край»  Києво-Святошинського  районного  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Київської  області  на  базі
Дмитрівського будинку культури;

47.Жуковського Євгенія, учня 5 класу, вихованця гуртка «Люби і знай свій
рідний  край»  Києво-Святошинського  районного  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Київської  області  на  базі
Дмитрівського будинку культури;

48.Зенькіна Єгора, учня 5 класу, вихованця гуртка «Люби і знай свій рідний
край» Києво-Святошинського районного центру еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді  Київської  області  на  базі  Дмитрівського
будинку культури;

49.Лісову Ніну, ученицю 5 класу, вихованку гуртка «Люби і знай свій рідний
край» Києво-Святошинського районного центру еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді  Київської  області  на  базі  Дмитрівського
будинку культури;

50.Метельську Маргариту, ученицю 5 класу, вихованку гуртка «Люби і знай
свій  рідний  край»  Києво-Святошинського  районного  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Київської  області  на  базі
Дмитрівського будинку культури;



51.Московець Ольгу, ученицю 5 класу, вихованку гуртка «Люби і знай свій
рідний  край»  Києво-Святошинського  районного  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Київської  області  на  базі
Дмитрівського будинку культури;

52.Радуку Маргариту, ученицю 5 класу, вихованку гуртка «Люби і знай свій
рідний  край»  Києво-Святошинського  районного  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Київської  області  на  базі
Дмитрівського будинку культури;

53.Лісову Оксану, ученицю 3  класу, вихованку гуртка  «Люби і  знай  свій
рідний  край»  Києво-Святошинського  районного  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Київської  області  на  базі
Дмитрівського будинку культури;

54.Тарасенко Катерину, ученицю 3 класу, вихованку гуртка «Люби і  знай
свій  рідний  край»  Києво-Святошинського  районного  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Київської  області  на  базі
Дмитрівського будинку культури;

55.Федорченко Вікторію, ученицю 7 класу, вихованку гуртка «Люби і знай
свій  рідний  край»  Києво-Святошинського  районного  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Київської  області  на  базі
Дмитрівського будинку культури;

56.Федорченка Сергія,  учня 7 класу, вихованця гуртка «Люби і  знай свій
рідний  край»  Києво-Святошинського  районного  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Київської  області  на  базі
Дмитрівського будинку культури;

57.Бурлуцьку  Дар’ю,  ученицю  7  класу,  вихованку  гуртка  «Обрій»
Маловисківського районного будинку дитячої  та  юнацької  творчості  на
базі  Плетеноташлицької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Маловисківської районної ради Кіровоградської області;

58.Хобу Інну, ученицю 8 класу, вихованку гуртка «Обрій» Маловисківського
районного  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  на  базі
Плетеноташлицької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Маловисківської районної ради Кіровоградської області;

59.Дворчук  Марину,  ученицю  11  класу,  вихованку  гуртка  «Обрій»
Маловисківського районного будинку дитячої  та  юнацької  творчості  на
базі  Плетеноташлицької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Маловисківської районної ради Кіровоградської області;

60.Іванченко  Катерину,  ученицю  10  класу,  вихованку  гуртка  «Обрій»
Маловисківського районного будинку дитячої  та  юнацької  творчості  на
базі  Плетеноташлицької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Маловисківської районної ради Кіровоградської області;

61.Іванченко  Євгенію,  ученицю  9  класу,  вихованку  гуртка  «Обрій»
Маловисківського районного будинку дитячої  та  юнацької  творчості  на
базі  Плетеноташлицької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Маловисківської районної ради Кіровоградської області;

62.Пономаренко Олександру, ученицю 10 класу, вихованку гуртка «Обрій»
Маловисківського районного будинку дитячої  та  юнацької  творчості  на
базі  Плетеноташлицької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Маловисківської районної ради Кіровоградської області;



63.Лаврентьєву  Марину,  ученицю  10  класу,  вихованку  фольклорно-
етнографічної групи «Мигіяни» Мигіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Первомайської районної ради Миколаївської області;

64.Гросул Юлію,  ученицю 10 класу, вихованку фольклорно-етнографічної
групи  «Мигіяни»  Мигіївської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Первомайської районної ради Миколаївської області;

65.Мельниченко  Ірину,  ученицю  9  класу,  вихованку  фольклорно-
етнографічної групи «Мигіяни» Мигіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Первомайської районної ради Миколаївської області;

66.Нирко Анастасію, ученицю 9 класу, вихованку фольклорно-етнографічної
групи  «Мигіяни»  Мигіївської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Первомайської районної ради Миколаївської області;

67.Нирко Галину, ученицю  7  класу, вихованку  фольклорно-етнографічної
групи  «Мигіяни»  Мигіївської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Первомайської районної ради Миколаївської області;

68.Ткаченка  Віктора,  учня  8  класу,  вихованця  фольклорно-етнографічної
групи  «Мигіяни»  Мигіївської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Первомайської районної ради Миколаївської області;

69.Осатаненко  Катерину,  ученицю  11  класу  Виноградівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Арцизького  району  Одеської
області, вихованку гуртка «Географи-краєзнавці»;

70.Чуфарлічеву Аліну, ученицю 11 класу Холмської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Арцизького району Одеської області, вихованку народного
танцювального колективу «Лалє»;

71.Мігову Людмилу, ученицю 11 класу Холмської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Арцизького району Одеської області, вихованку народного
танцювального колективу «Лалє»;

72.Шидерову  Людмилу,  ученицю  10  класу  Холмської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Арцизького  району  Одеської  області,  вихованку
народного танцювального колективу «Лалє»;

73.Стойкову Сніжану, ученицю 9 класу Холмської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Арцизького району Одеської області, вихованку народного
танцювального колективу «Лалє»;

74.Янєву Наталію, ученицю 9 класу Холмської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів  Арцизького  району  Одеської  області,  вихованку  народного
танцювального колективу «Лалє»; 

75.Христову Евеліну, ученицю 9 класу Холмської загальноосвітньої школи І-
ІІІ  ступенів  Арцизького району  Одеської  області,  вихованку  народного
танцювального колективу «Лалє»; 

76.Проданову  Наталію,  ученицю  11  класу  Холмської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Арцизького  району  Одеської  області,  вихованку
народного танцювального колективу «Лалє»;

77.Драганову Ганну, ученицю 7 класу Холмської загальноосвітньої школи І-
ІІІ  ступенів  Арцизького району  Одеської  області,  вихованку  народного
танцювального колективу «Лалє»; 

78.Стоянову Лілію, ученицю 9 класу Холмської загальноосвітньої школи І-
ІІІ  ступенів  Арцизького району  Одеської  області,  вихованку  народного
танцювального колективу «Лалє»;



79.Тодорову Ліну, ученицю 9 класу Холмської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів  Арцизького  району  Одеської  області,  вихованку  народного
танцювального колективу «Лалє»; 

80.Вєлєва  Олексія,  учня  7  класу  Холмської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів  Арцизького  району  Одеської  області,  вихованця  народного
танцювального колективу «Лалє»;

81.Стоянова Дмитра, учня 7 класу Холмської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів  Арцизького  району  Одеської  області,  вихованця  народного
танцювального колективу «Лалє»; 

82.Пилипенко Ірину, ученицю 10 класу Омельницького ліцею Омельницької
сільської  ради  Кременчуцького  району  Полтавської  області,  вихованку
творчого учнівського об’єднання «Перлинки народної мудрості»;

83.Бабича  Олександра,  учня  8  класу Омельницького ліцею Омельницької
сільської  ради  Кременчуцького  району  Полтавської  області,  вихованця
творчого учнівського об’єднання «Перлинки народної мудрості»;

84.Фатич  Лілію,  ученицю  10  класу  Омельницького  ліцею  Омельницької
сільської  ради  Кременчуцького  району  Полтавської  області,  вихованку
творчого учнівського об’єднання «Перлинки народної мудрості»;

85.Коровко Вікторію, ученицю 9 класу Омельницького ліцею Омельницької
сільської  ради  Кременчуцького  району  Полтавської  області,  вихованку
творчого учнівського об’єднання «Перлинки народної мудрості»;

86.Сахно  Яну,  ученицю  9  класу  Омельницького  ліцею  Омельницької
сільської  ради  Кременчуцького  району  Полтавської  області,  вихованку
творчого учнівського об’єднання «Перлинки народної мудрості»;

87.Карпенко  Анастасію,  ученицю  9  класу  Омельницького  ліцею
Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області,
вихованку  творчого  учнівського  об’єднання  «Перлинки  народної
мудрості»;

88.Романенко Юлію, ученицю 9 класу Хитцівської загальноосвітньої школи
І-ІІ  ступенівГадяцького  району  Полтавської  області,  вихованку
фольклорно-етнографічного об’єднання «Чорнобривці»;

89.Мироненко  Дарину,  ученицю  6  класу  Хитцівської  загальноосвітньої
школи  І-ІІ  ступенів  Гадяцького  району  Полтавської  області,  вихованку
фольклорно-етнографічного об’єднання «Чорнобривці»;

90.Сушко Ірину, ученицю 6 класу Хитцівської загальноосвітньої школи І-ІІ
ступенів Гадяцького району Полтавської області, вихованку фольклорно-
етнографічного об’єднання «Чорнобривці»;

91.Котяша Ярослава, учня 8 класу Хитцівської загальноосвітньої школи І-ІІ
ступенів Гадяцького району Полтавської області, вихованця фольклорно-
етнографічного об’єднання «Чорнобривці»;

92.Хропка Олександра учня 9 класу Хитцівської загальноосвітньої школи І-
ІІ  ступенів  Гадяцького  району  Полтавської  області,  вихованця
фольклорно-етнографічного об’єднання «Чорнобривці»;

93.Мироненка  Владислава,  учня  8  класу  Хитцівської  загальноосвітньої
школи  І-ІІ  ступенів  Гадяцького  району  Полтавської  області,  вихованця
фольклорно-етнографічного об’єднання «Чорнобривці»;

94.Гузич  Наталію,  ученицю  9  класу  Єльнівського  навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІ  ступенів  –



дошкільний  навчальний  заклад»  Рокитнівського  району  Рівненської
області, вихованку творчого колективу «Гомін»;

95.Яцкевич  Тетяну,  ученицю  9  класу  Єльнівського  навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІ  ступенів  –
дошкільний  навчальний  заклад»  Рокитнівського  району  Рівненської
області, вихованку творчого колективу «Гомін»;

96.Кирилович Юлію,  ученицю 9 класу Єльнівського навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІ  ступенів  –
дошкільний  навчальний  заклад»  Рокитнівського  району  Рівненської
області, вихованку творчого колективу «Гомін»;

97.Лукащук Наталію, ученицю 9 класу Єльнівського навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІ  ступенів  –
дошкільний  навчальний  заклад»  Рокитнівського  району  Рівненської
області, вихованку творчого колективу «Гомін»;

98.Яцкевич  Аню,  ученицю  6  класу  Єльнівського  навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІ  ступенів  –
дошкільний  навчальний  заклад»  Рокитнівського  району  Рівненської
області, вихованку творчого колективу «Гомін»;

99.Ваннік  Устинію,  ученицю  8  класу,  вихованку  гуртка  «Захоплююче
лозоплетіння»  комунального  закладу  «Станція  юних  натуралістів»
Рівненської обласної ради;

100.Неселевська  Інну, ученицю  9  класу,  вихованку  творчого  учнівського
об’єднання  «Духовна  спадщина»  Ямпільської  районної  станції  юних
натуралістів Сумської області;

101.Косенко  Ілону,  ученицю  9  класу,  вихованку  творчого  учнівського
об’єднання  «Духовна  спадщина»  Ямпільської  районної  станції  юних
натуралістів Сумської області;

102.Давидюк  Юлію,  ученицю  9  класу,  вихованку  творчого  учнівського
об’єднання  «Духовна  спадщина»  Ямпільської  районної  станції  юних
натуралістів Сумської області

103.Рибакову Анастасію, ученицю 9 класу, вихованку творчого учнівського
об’єднання  «Духовна  спадщина»  Ямпільської  районної  станції  юних
натуралістів Сумської області;

104.Фоменка  Сергія,  учня  10  класу,  вихованця  творчого  учнівського
об’єднання  «Духовна  спадщина»  Ямпільської  районної  станції  юних
натуралістів Сумської області;

105.Степаненка  Нікіту,  учня  11  класу,  вихованця  творчого  учнівського
об’єднання  «Духовна  спадщина»  Ямпільської  районної  станції  юних
натуралістів Сумської області;

106.Журихіну  Вікторію,  ученицю  8  класу  Гуштинської  загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів Борщівського району Тернопільської області;

107.Лукаш Вікторію, ученицю 6 класу Гуштинської загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів Борщівського району Тернопільської області;

108.Дмитрук  Руслану,  ученицю  8  класу  Гуштинської  загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів Борщівського району Тернопільської області;

109.Бойчук  Владиславу,  ученицю  5  класу  Гуштинської  загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів Борщівського району Тернопільської області;



110.Березовську Вікторію, ученицю 7 класу Гуштинської загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів Борщівського району Тернопільської області

111.Поповича  Владислава,  учня  8  класу  Гуштинської  загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів Борщівського району Тернопільської області;

112.Бондаренко Катерину, ученицю 6 класу, вихованку екологічного театру
«Маків  цвіт»  комунального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради;

113.Бугаєва Ярослава, учня 6 класу, вихованця екологічного театру «Маків
цвіт»  комунального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді» Херсонської обласної ради;

114.Бугаєва Германа, учня 6 класу, вихованця екологічного театру «Маків
цвіт»  комунального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді» Херсонської обласної ради;

115.Стасів Аліну, ученицю 6 класу, вихованку екологічного театру «Маків
цвіт»  комунального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді» Херсонської обласної ради;

116.Третьякова Віталія, учня 6 класу, вихованця екологічного театру «Маків
цвіт»  комунального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді» Херсонської обласної ради;

117.Мельник Ангеліну, ученицю 11 класу, вихованку творчого товариства
учнів  ПНВО  Кам’янець-Подільського  позашкільного  навчально-
виховного об’єднання Хмельницької області;

118.Величко  Крістіну,  ученицю  11  класу,  вихованку  творчого  товариства
учнів  ПНВО  Кам’янець-Подільського  позашкільного  навчально-
виховного об’єднання Хмельницької області;

119.Брижатого Ігора,  учня 11 класу, вихованця творчого товариства учнів
ПНВО  Кам’янець-Подільського  позашкільного  навчально-виховного
об’єднання Хмельницької області;

120.Нагабась Вікторію,  ученицю 11 класу, вихованку творчого товариства
учнів  ПНВО  Кам’янець-Подільського  позашкільного  навчально-
виховного об’єднання Хмельницької області;

121.Слободяна  Валентина,  учня  11 класу, вихованця  творчого товариства
учнів  ПНВО  Кам’янець-Подільського  позашкільного  навчально-
виховного об’єднання Хмельницької області;

122.Шевчук Діану, ученицю 10 класу, вихованку творчого товариства учнів
ПНВО  Кам’янець-Подільського  позашкільного  навчально-виховного
об’єднання Хмельницької області;

123.Гільовську Маргариту, ученицю 9 класу, вихованку творчого товариства
учнів  ПНВО  Кам’янець-Подільського  позашкільного  навчально-
виховного об’єднання Хмельницької області;

124.Качуровську Тетяну, ученицю 10 класу, вихованку творчого товариства
учнів  ПНВО  Кам’янець-Подільського  позашкільного  навчально-
виховного об’єднання Хмельницької області;

125.Юришина  Дмитра,  учня  9  класу  Рингацького  навчально-виховного
комплексу Новоселицького району Чернівецької області, вихованця гуртка
«Юний еколог»;



126.Демківа  Віталія,  учня  9  класу  Рингацького  навчально-виховного
комплексу Новоселицького району Чернівецької області, вихованця гуртка
«Юний еколог»;

127.Молдован  Христину,  ученицю  9  класу  Рингацького  навчально-
виховного  комплексу  Новоселицького  району  Чернівецької  області,
вихованку гуртка «Юний еколог»;

128.Кольцюк Богдану, ученицю 8 класу Рингацького навчально-виховного
комплексу Новоселицького району Чернівецької області, вихованку гуртка
«Юний еколог»;

129.Паскар  Богдану,  ученицю  9  класу  Рингацького  навчально-виховного
комплексу Новоселицького району Чернівецької області, вихованку гуртка
«Юний еколог»;

130.Кольцюк  Тетяну, ученицю  8  класу  Рингацького  навчально-виховного
комплексу Новоселицького району Чернівецької області, вихованку гуртка
«Юний еколог»;

131.Держак Катерину, ученицю 7 класу Рингацького навчально-виховного
комплексу Новоселицького району Чернівецької області, вихованку гуртка
«Юний еколог»;

132.Калугаря  Андрія,  учня  9  класу  Рингацького  навчально-виховного
комплексу Новоселицького району Чернівецької області, вихованця гуртка
«Юний еколог»;

133.Паканюк  Юлію,  ученицю  5  класу  Рингацького  навчально-виховного
комплексу Новоселицького району Чернівецької області, вихованку гуртка
«Юний еколог»;

134.Цуркан  Ангеліну, ученицю 6  класу  Рингацького навчально-виховного
комплексу Новоселицького району Чернівецької області, вихованку гуртка
«Юний еколог»;

135.Трофименка  Івана,  учня  8  класу,  вихованця  творчого  учнівського
об’єднання «Юні садівники» комунального закладу «Чернігівська обласна
станція юних натуралістів»;

136.Зажитько  Анну,  ученицю  8  класу,  вихованку  творчого  учнівського
об’єднання «Юні садівники» комунального закладу «Чернігівська обласна
станція юних натуралістів»;

137.Чалу  Марію,  ученицю  8  класу,  вихованку  творчого  учнівського
об’єднання «Юні садівники» комунального закладу «Чернігівська обласна
станція юних натуралістів»;

138.Коваленко Катерину, ученицю 8 класу, вихованку творчого учнівського
об’єднання «Юні садівники» комунального закладу «Чернігівська обласна
станція юних натуралістів»;

139.Сандул  Олену,  ученицю  8  класу,  вихованку  творчого  учнівського
об’єднання «Юні садівники» комунального закладу «Чернігівська обласна
станція юних натуралістів».

ІІІ.  Оголосити подяку Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України:

за високий рівень організації підготовки до участі у Всеукраїнському
фестивалі «Скарбниця народної духовності: Українська паляниця» 



• Лебедєвій  Валентині  Василівні,  заступнику  директора  з  виховної
роботи  Михайлівської  середньої  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів Шаргородського району Вінницької області;

• Котюжанській  Валентині  Вадимівні,  бібліотекарю  Михайлівської
середньої  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Шаргородського
району Вінницької області;

• Феленко  Надії  Олександрівні,  керівнику  гуртка  "Вокальний"
комунального  закладу  "Криничанський  центр  учнівської  молоді"
Дніпропетровської області;

• Яровій  Людмилі  Василівні,  заступнику  директора  Піддубненської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Великоновосілківської
районної ради Донецької області;

• Гнибіді  Анні  Сергіївні,  керівнику  грутка  Донецького  обласного
еколого-натуралістичного центру;

• Гнибіді  Олені  Анатоліївні,  методисту  Донецького  обласного
еколого-натуралістичного центру;

• Дерев’яшкіній  Марині  Миколаївні,  викладачу  Маріупольського
вищого металургійного професійного училища Донецької області;

• Морозовій  Ользі  Михайлівні,  викладачу  культурології
Маріупольського  вищого  металургійного  професійного  училища
Донецької області;

• Боєвій  Олені  Іванівні,  викладачу історії  України Маріупольського
вищого металургійного професійного училища Донецької області;

• Лаврінішиній  Людмилі  Павлівні  майстру  виробничого  навчання
Маріупольського  вищого  металургійного  професійного  училища
Донецької області;

• Шевчук  Валентині  Михайлівні,  заступнику  директора  з  виховної
роботи Володарськ-Волинської гімназії Житомирської області;

• Мошкіній Тетяні Федорівні, методисту з інформаційно-методичної
роботи  Тячівського  районного  еколого-натуралістичного  центру
Закарпатської області;

• Галац  Вікторії  Володимирівні,  вчителю  біології  Дубівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  №  1  Тячівського  району
Закарпатської області;

• Хрипті Оксані Михайлівні, керівнику гуртків Тячівського районного
еколого-натуралістичного центру Закарпатської області;

• Продан  Олені  Іванівні,  вчителю  початкових  класів  Грушівської
загальноосвітньої  школи  І  ступеня  Тячівського  району
Закарпатської області;

• Кубинець  Ганні  Іванівні,  вчителю початкових  класів  Біловарської
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Тячівського  району
Закарпатської області;

• Мацолі  Марії  Іванівні,  вчителю  основ  здоров'я  Підплешанської
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Тячівського  району
Закарпатської області;



• Кубинець  Олесі  Михайлівні,  вчителю  початкових  класів
Біловарської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Тячівського
району Закарпатської області;

• Копинець Ользі Вікторівні, керівнику гуртків Тячівського районного
еколого-натуралістичного центру Закарпатської області;

• Гелебан  Світлані  Василівні,  вчителю  фізичної  культури
Буштинської  гімназії-інтернат  Тячівського  району  Закарпатської
області;

• Жабицькій  Анжелі Геннадіївні, завідуючій організаційно-массовим
відділом  комунального  закладу  «Запорізький  обласний  центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Запорізької
обласної ради;

• Бітківській  Марії  Василівні,  культорганізатору  Богородчанського
районного будинку дитячої та юнацької творчості Богородчанської
районної ради Івано-Франківської області;

• Ольбішевській  Ірині  Анатоліївні,  керівнику  гуртка  «Люби  і  знай
свій  рідний  край»  Києво-Святошинського  районного  центру
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Київської
області;

• Танасійчук  Людмилі  Анатоліївні,  заступнику  директора  з
навчально-виховної роботи комунального закладу "Кіровоградський
обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді";

• Шабановій  Лілії  Сергіївні,  керівнику  гуртка  «Обрій»
Маловисківського районного будинку дитячої та юнацької творчості
на базі  Плетеноташлицької  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів
Маловисківського району Кіровоградської області;

• Михальченко Лідії Володимирівні, керівнику етнографічного гуртка
"Українська  світлиця"  Мигіївської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів Первомайської районної ради Миколаївської області;

• Ткаченко  Оксані  Миколаївні,  заступнику  директора  з  навчально-
виховної роботи Мигіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Первомайської районної ради Миколаївської області;

• Славовій  Іванні  Степанівні,  керівнику  народного  танцювального
колективу «Лалє» Холмської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Арцизького району Одеської області;

• Вєлєвій  Тетяні  Іванівні,  керівнику  народного  танцювального
колективу «Лалє» Холмської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Арцизького району Одеської області;

• Щербині  Ірині  Олександрівні,  заступнику директора  з  навчально-
виробничої  роботи  Омельницького  ліцею  Омельницької  сільської
ради Кременчуцького району Полтавської області;

• Зубко  Людмилі  Василівні,  вчителю  історії  Хитцівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Гадяцького  району
Полтавської області;

• Басич  Світлані  Іванівні,  вчителю  української  мови  і  літератури
Єльнівський  навчально-виховний  комплекс  "Загальноосвітній



навчальний заклад І-ІІ  ступенів -  дошкільний навчальний заклад"
Рокитнівського району Рівненської області;

• Гайдаченко  Людмилі  Павлівні,  завідувачу  методичного  відділу
комунального  закладу  "Станція  юних  натуралістів"  Рівненської
обласної ради;

• Власик  Наталії  Федорівні,  заступнику  директора  з  навчально-
методичної  роботи  комунального  закладу  "Станція  юних
натуралістів" Рівненської обласної ради;

• Пушкар  Світлані  Миколаївні,  керівнику  гуртків  Ямпільської
районної станції юних натуралістів Сумської області;

• Недбай  Олені  Євгенівні,  керівнику  гуртків  Ямпільської  районної
станції юних натуралістів Сумської області;

• Веризі  Ганні  Іванівні,  завідуючій  музеєм  історії  хліба,  вчителю
української  мови  та  літератури  Гуштинської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Борщівського району Тернопільської області;

• Лань Тетяні Ярославівні, директору Гуштинської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Борщівського району Тернопільської області;

• Лань  Лілії  Ігорівні,  вчителю  початкових  класів  Гуштинської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Борщівського  району
Тернопільської області;

• Пирожок  Тетяні  Анатоліївні,  керівнику  гуртка  –  методисту
Комунального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді" Херсонської обласної ради;

• Лазаркевич  Ларисі  Георгіївні,  методисту  Кам’янець-Подільського
позашкільного  навчально-виховного  об’єднання  Хмельницької
області;

• Остафійчук  Оксані  Василівні,  директору,  вчителю  біології
Рингацького  навчально-виховного  комплексу  Новоселицького
району Чернівецької області;

• Кобилянській  Ксенії  Петрівні,  вчителю  музики  Рингацького
навчально-виховного  комплексу  Новоселицького  району
Чернівецької області;

• Паскару Валерію Івановичу, фермеру господарства «Благословіння»
с. Рингач Новоселицького району Чернівецької області;

• Корень  Тетяні  Іванівні,  методисту  комунального  закладу
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів»;

• Чалій  Олені  Григорівні,  керівнику  гуртків  комунального  закладу
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів».

за  сприяння  у  науково-дослідницькій  роботі  учнівської  молоді,
надання  методичної  і  матеріальної  допомоги  в  оформленні  та
поповненні  експонатами  музею  хліба  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 

• Мельнику  Сергію  Івановичу,  директору  Українського  інституту
експертизи сортів рослин;

• Жемойді  Віталію  Леонідовичу,  кандидату  сільськогосподарських
наук,  завідувачу  кафедри  генетики,  селекції  та  насінництва  ім.



проф  Зеленського Національного  університету  біоресурсів
і природокористування України;

• Каленській  Світлані  Михайлівні,  доктору  с.-г.  наук,  професору,
члену-кореспонденту  НААН  України,  завідувачу
кафедри рослинництва  Національного  університету  біоресурсів
і природокористування України;

• Бикіну Анатолію Вікторовичу, доктору с.-г. наук, професору, члену-
кореспонденту  НААН  України,  завідувачу  кафедри  агрохімії  та
якості  продукції  рослинництва  ім.  О.І.Душечкіна  Національного
університету біоресурсів і природокористування України;

• Череді  Володимиру  Вікторовичу,  Генеральному  директору  ПАТ
«Київхліб».

ІV.  Адміністрація  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  висловлює
подяку начальникам департаментів (управлінь) освіти і науки обласних
державних адміністрацій, керівництву позашкільних і загальноосвітніх
навчальних  закладів  за  здійснення  організаційних  заходів  щодо
забезпечення участі делегацій у Всеукраїнському фестивалі «Скарбниця
народної духовності: Українська паляниця».

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


