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Про підсумки Всеукраїнського
конкурсу учнівської молоді
"Мій рідний край, моя земля"

Національний еколого-натуралістичний центр  учнівської  молоді  Міністерства
освіти  і  науки  України  раз  на  два  роки  для  педагогічних  та  учнівських
колективів  загальноосвітніх  та  позашкільних  навчальних  закладів  підводить
підсумки конкурсу «Мій  рідний край,  моя земля» за  напрямком «Практична
природоохоронна  робота  і  екологія»  та  «Продуктивна  праця  і  дослідницька
робота в галузі сільського та лісового господарства» для активізації учнівської
молоді  у  всеукраїнських  природоохоронних  масових  заходах,  формування
екологічної  культури  та  свідомості,  виховання  творчої,  працелюбної
особистості через широку просвітницьку діяльність, яка хоче і готова стати на
захист довкілля та продемонструвати свою громадянську позицію.

За 2015 та 2016 роки на конкурс було надіслано 150 робіт з 19 областей
України:  Вінницької,  Волинської,  Дніпропетровської,  Житомирської,
Закарпатської,  Запорізької,  Івано-Франківської,  Київської,  Кіровоградської,
Луганської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської,
Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської.

У  роботах  висвітлено  екологічні  акції  та  заходи,  екологічні  заняття,
здійснювалась  інформаційно-просвітницька  природоохоронна  робота,
проводилась  дослідницька  робота  в  галузі  біології,  сільського  й  лісового
господарства.  Конкурсні  роботи  містили  путівники  екологічних  стежин  з
розробленими маршрутами, карти поширення рідкісних рослин. Проводилось
анкетування та опитування населення, екологічні бумеранги, бесіди, тематичні
вечори,  фоторепортажі.  Педагогами  розроблялись  спільні  заходи  з  учнями,
лісництвами,  органами  влади  для  покращення  екологічного  стану
навколишнього  середовища.  Проводились  моніторинги  стану  рослин  для
подальшого  їх  збереження  та  відновлення  численності.  Юннати  активно
долучались до дослідження рідкісних видів рослин, які занесені до Червоної
книги та тих, що охороняються на регіональному рівні тощо.

Висловлюємо щиру подяку за високий рівень екологічної культури,
умілого виховання та залучення учнівської молоді до природоохоронного
конкурсу «Мій рідний край, моя земля» таким закладам: 

1. Волинському  обласному  еколого-натуралістичному  центру
(директор Остапчук В.А.);

2. Вінницькій  обласній  станції  юних  натуралістів  (директор
Драгомирецька О.А.);



3. Закарпатському  обласному  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді (директор Геревич О.В.);

4. Житомирському  обласному  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді (директор Лабунська В.М.);

5. Івано-Франківському  обласному  еколого-натуралістичному  центру
учнівської молоді (директор Ґудзик Т.В.);

6. Кривоозерському  Будинку  дитячої  творчості  Кривоозерської
районної ради Миколаївської області (директор Шевченко С.В.);

7. Комунальному закладу  Київської  обласної  ради «Центр  творчості
дітей та юнацтва Київщини» (Нестерук Т.В.);

8. Полтавському еколого-натуралістичному центру учнівської  молоді
(директор Бедніна В.Г.);

9. Комунальному  закладу  "Станція  юних  натуралістів"  Рівненської
обласної ради (директор Остафійчук Т.В.);

10.Тернопільському  обласному  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді (директор Герц І.І.);

11.Комунальному  закладу  "Черкаський  обласний  центр  роботи  з
обдарованими  дітьми  Черкаської  обласної  ради"  (директор
Давиденко Л.В.).

За підсумками журі фінального етапу конкурсу 

НАКАЗУЮ:

І.  Нагородити  грамотами  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  переможців  конкурсу
"Мій  рідний  край,  моя  земля" за  напрямком  "Практична  природоохоронна
робота і екологія"

за І місце:

1. Поливоду Валерію, ученицю 11 класу Новгород-Сіверської гімназії № 1
імені Б. Майстренка Чернігівської області.

2. Пошукову групу вихованців гуртків «Георгафічне краєзнавство» та «Юні
екологи»  Полтавського  обласного  центру  туризму  і  краєзнавства
учнівської молоді Полтавської області.

3. Учнів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Комсомольської міської
ради Полтавської області.

4. Вихованців гуртка «Лікарські рослини» Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Полтавської області.

5. Вихованців  гуртка  юних  любителів  природи  «Колосок»  Троковицького
природничо-екологічного  ліцею  Черняхівського  району  Житомирської
області.

6. Вихованців гуртка «Люби і знай свій рідний край» Києво-Святошинського
районного  Центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Київської області.

7. Вихованців  дитячого  естетико-натуралістичного  центру  «Камелія»  м.
Бровари Київської області. 



8. Вихованців екологічних гуртків Іванківського районного центру дитячої
та юнацької творчості Київської області.

9. Кушкову  Анну,  вихованку  еколого-натуралістичного  відділу  Центру
дитячої та юнатської творчості Смілянського району Черкаської області.

10.Матюшу  Нелю,  ученицю  8  класу  Скородистицької  загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів Чорнобаївського району Черкаської області.

11.Учнівсько-педагогічний  колектив  Херсонського  центру  дитячої  та
юнацької творчості Херсонської міської ради Херсонської області.

12.Учнівський колектив Калинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 1 Вінницької області.

13.Семенюк Лілію Василівну, керівника Троянівського шкільного лісництва
Маневицького районного Центру творчості дітей та юнацтва Волинської
області.

14.Барчук Уляну, Пронько Діану, Піндус Софію, Пинило Юлію, вихованців
Міської  дитячої  екологічної  станції  м.  Івано-Франківська  Івано-
Франківської області.

15.Безштанько  Юлію,  вихованку  гуртка  «Юні  лісоводи»  Комунального
позашкільного навчального закладу «Павлоградський районний еколого-
натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді»  Дніпропетровської
області.

16.Декета Олександра, учня 9 класу Заплавської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Магдалинівського району Дніпропетровської області.

17.Учнів  7-8  класів  Дорогобузької  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів
Гощанського району Рівненської області.

18.Вихованців  гуртка  «Юні  лісівники»  навчально-виховного  комплексу
«Верхівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний
заклад (ясла – садок)» Острозького району Рівненської області.

19.Панчук Діану, ученицю 11 класу Кременецької загальноосвітньої школи –
інтернату І-ІІІ ступенів Тернопільської області.

20.Учнів  Колодіївської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів,  вихованців
гуртка «Юні екологи» Підволочиського району Тернопільської області. 

за ІІ місце:

1. Учнівський колектив Браїлівської  загальноосвітньої  школи І-ІІ  ступенів
Новоушицького району Хмельницької області.

2. Вихованців гуртка «Юний еколог» Степанівської загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів Борзнянського району Чернігівської області.

3. Вихованців  гуртка  «Світ  кімнатних  рослин»  Погарщинської
загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів Лохвицького району Полтавської
області.

4. Учнівсько-педагогічний колектив Денишівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Житомирського району Житомирської області.

5. Вихованців  гуртка  «Юні  друзі  природи»  Житомирського  обласного
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Житомирської області.



6. Гринду  Ірину,  Гринду  Іванну,  Гуляк  Оксану,  учнів  Велеснівської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів ім. В.М. Гнатюка Монастириського
району Тернопільської області.

7. Скрипник  Мирославу,  Давиденко  Андрія,  учнів  Добронадіївської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Олександрійського  району
Кіровоградської області.

8. Григорову  Олександру,  Москалик  Каріну,  учнів  Долинської
загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ст. № 2 ім.  А.С.  Макаренка Долинського
району Кіровоградської області.

9. Вихованців  гуртка  «Юні  фенологи»  Комунального  позашкільного
навчального  закладу  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості  «Сонях»
м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

10.Вихованців гуртка «Юні друзі  природи» Васильківської міської  станції
юних натуралістів Київської області.

11.Екологічний  загін  (учні  7-9  класів)  Скородистицької  загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів Чорнобаївського району Черкаської області.

12.Вихованців гуртка «Ековарта» Херсонської багатопрофільної гімназії №
20 ім. Бориса Лавреньова Херсонської міської ради Херсонської області.

13.Базелюк  Тетяну, ученицю  11  класу  Дубовомахаринецького  ЗНВК  І-ІІІ
ступенів  «Школа -  дитячий садочок» Козятинського району Вінницької
області.

14.Денисюк Ольгу Сергіївну, вчителя початкових класів загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  с.  Буцин  Старовижівської  районної  державної
адміністрації Волинської області.

15.Ткаченок  Уляну  Аркадіївну,  керівника  гуртка  «Юні  екологи»
Яблунівського  центру  дитячої  творчості  Косівського  району  Івано-
Франківської області.

16.Учнів Мединського навчально-виховного комплексу Галицького району
Івано-Франківської області.

17.Вихованців  гуртка  «Юні  екологи»  Нікопольського  міського  еколого-
натуралістичного центру Дніпропетровської області.

18.Хіміко-технологічну групу учнів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 12 м. Павлограда Дніпропетровської області.

19.Бокову  Юлію,  вихованку  гуртка  «Первоцвіт»  Солонянського  центру
дитячої та юнацької творчості Дніпропетровської області.

20.Вихованців  гуртка  «Юні  туристи  –  краєзнавці»  Соснівського  Центру
дитячої та юнацької творчості Березнівського району Рівненської області.

21.Учнів  8  класу,  вихованців  екологічного  гуртка  «Соняшник»
Великожитинської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Рівненського
району Рівненської області.

22.Прит  Ірину  Василівну,  вчителя  біології  Томашгородського  навчально-
виховного  комплексу  «Школа  І-ІІІ  ступенів  –  ліцей»  Рокитнівського
району Рівненської області.

за ІІІ місце:

1. Бондар Юлію, ученицю 10 ЕПМ класу Херсонського академічного ліцею
ім. О.В. Мішукова Херсонської міської ради Херсонської області.



2. Лисак Ларису, ученицю 7 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №
2 ім. І. Богуна м. Ямполя Ямпільського району Вінницької області.

3. Чечугу Дмитра, учня 8 класу Навчально-виховного комплексу с. Безводне
Ямпільської районної держадміністрації Вінницької ообласті.

4. Вихованців  гуртка  «Ландшафтний  дизайн»  Ковельської  станції  юних
натуралістів Волинської області.

5. Учнівський колектив Слобідської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Галицького району Івано-Франківської області.

6. Ганістрат Наталію, вихованку еколого-натуралістичного гуртка Районного
будинку дитячої творчості смт. Широке Дніпропетровської області.

7. Учнів  екологічної  ради  Богданівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ
ступенів Павлоградського району Дніпропетровської області.

8. Учнівсько-педагогічний колектив Криворізької загальноосвітньої школи І-
ІІІ  ступенів  №  108  Довгинцівського  району  м.  Кривого  Рогу
Дніпропетровської області.

9. Учнівсько-педагогічний колектив Криворізької загальноосвітньої школи І-
ІІІ  ступенів  №  109  Довгинцівського  району  м.  Кривого  Рогу
Дніпропетровської області.

10.Дубову  Інну,  вихованку  еколого-натуралістичного  клубу  «Айдар»
Старобільського Будинку творчості дітей та юнацтва Луганської області.

11.Вихованців  гуртка  «Юні  любителі  природи»  Яринівської
загальноосвітньої  школи І-ІІ  ступенів  Сарненського району Рівненської
області.

12.Учнів  11  класу  Остківської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Рокитнівського району Рівненської області.

13.Пшик Галину Степанівну, вчителя біології Ріпинецької загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів Бучацького району Тернопільської області.

14.Ждан Христину, ученицю 8 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 2 м. Копичинці Тернопільської області.

15.Учнів  7  класу  (Литовчук  Тетяну,  Бандуру  Христину,  Мохонько
Володимира, Марченко Аліну) Кинашівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Борзнянського району Чернігівської області.

16.Желєзняк  Тетяну  Миколаївну,  керівника  гуртків  «Бісероплетіння»,
«Декоративно-ужиткове  мистецтво  рідного  краю»  Будинку  дитячої
творчості м. Криве Озеро Миколаївської області.

17.Яроша Максима, учня 7 класу Озерянської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Бобровицького району Чернігівської області.

18.Учнівсько-педагогічний  колектив  Кременчуцького  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Полтавської області.

19.Онищенко  Владислава,  учня  4  класу  Овруцької  гімназії  ім.  Андрія
Малишка Овруцького району Житомирської області.

20.Вихованців  еколого-натуралістичного  гуртка,  учнів  9-х  класів
Білоцерківської  спеціалізованої  природничо-математичної  школи  І-ІІІ
ступенів № 16 ім. М.О. Кириленка Білоцерківської міської ради Київської
області.

21.Товкун Інну, вихованку гуртка «Міська Рада Дітей Переяслава» Будинку
художньої  творчості  дітей,  юнацтва  та  молоді  м.  Переяслав-
Хмельницького Київської області.



22.Тяжченко  Валерію,  вихованку  клубу  «Орхідея»  Уманського  міського
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Черкаської
області.

23.Лесенко Вікторію, ученицю 9 класу Скородистицької загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Чорнобаївського району Черкаської області.

24.Вихованців секції «Юні екологи» Комунального закладу «Міський центр
дитячої творчості» Білгород-Дністровської міської ради Одеської області.

І.  Нагородити  грамотами  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  переможців  конкурсу
"Мій рідний край, моя земля" за напрямком "Продуктивна праця і дослідницька
робота в галузі біології, сільського та лісового господарства"

за І місце:

1. Васіну Ганну, ученицю 10  класу Криворізької  загальноосвітньої  школи
№111,  вихованку  гуртка  «Юні  овочівники»  Станції  юних  натуралістів
Жовтневого району Дніпропетровської області;

2. Галушу  Віталія,  вихованця  гуртка  «Рослинники  закритого  ґрунту»
Вінницької обласної станції юних натуралістів Вінницької області;

3. Філіппову Олександру ученицю 11 класу РКЗО “Володимирівська СЗШ”
Межівського району Дніпропетровської області ;

4. Новицьку  Діану,  ученицю  10  класу  РКЗО  “Володимирівська  СЗШ”
Межівського району Дніпропетровської області;

за ІІ місце:

1. Галушко  Олександру,  ученицю  8  класу  Великоком`ятівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів,  вихованку  гуртка  «Юні
рослинники» Виноградівського району Закарпатської області; 

2. Агія  Василя,  учня  11  класу  Ужгородської  загальноосвітньої
спеціалізованої  школи–  інтернату  з  поглибленим  вивченням  окремих
предметів Закарпатської області(88);

3. Бабич  Аліну,  члена  екологічного  гуртка  Решетилівського  районного
будинку дитячої та юнацької творчості Полтавської області;

4. Вихованців гуртка «Юні рослинники» Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді;

5. Колектив  Кременчуцького  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді Полтавської області;

6. Панчук  Іллю,  вихованця  гуртка  «Юні  лісівники-дендрологи»  центру
позашкільної  освіти  ім.  О.Разумкова,  учня  10  класу  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  №1  ім.  Т.Г.Шевченка  м.  Бердичева  Житомирської
області; 

7. Кузьміна Данила, учня 9 класу Криворізької СЗШ №71, вихованця КПНЗ
“Станція  юних  натуралістів  Жовтневого  району”  м.  Кривого  Рогу
Дніпропетровської області;



8. Кошман Вікторію, ученицю 10 класу Заплавської ЗОШ Магдалинівського
району, вихованку КПНЗ “Станція юних натуралістів” Дніпропетровської
області;

за ІІІ місце:

1. Вінтоник  Софію,  вихованку  гуртка  «Флористика»  Городенківського
центру творчості учнівської молоді Івано-Франківської області;

2. Червко Діану, ученицю 10 класу Шаланківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів,  вихованку  гуртка  «Юні  лісівники  –  дендрологи»
Виноградівського району Закарпатської області; 

3. Вихованців  гуртка  «Птахівництво з  основами ветеринарії  та  зоотехнії»
Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді.

4. Вихованців гуртка «Знавці тераріумів» Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді;

5. Вихованців  гуртка «Квіткова фантазія»  Чорнухинської  районної  станції
юних натуралістів Полтавської області.

6. Доломан  Поліну,  ученицю  9  класу  Спеціалізованої  школи  №2  імені
Дмитра  Карбишева  з  поглибленим  вивченням  предметів  природничого
циклу,  вихованку  гуртка  «Основи  агрохімії»  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді;

7. Яцьку  Анастасію,  ученицю  9  класу  Спеціалізованої  школи  №2  імені
Дмитра  Карбишева  з  поглибленим  вивченням  предметів  природничого
циклу,  вихованку  гуртка  «Основи  агрохімії»  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді;

8. Драча  Антона,  учня  8  класу  Бричківського  НВК  Полтавського  району
Полтавської області;

9. Вихованців гуртка «Юні Акваріумісти» Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді;

10.Герасимчук Маргариту, ученицю 11 класу Левківської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Житомирської області;

11.Прищепу  Іванну,  ученицю  8  класу  Дівочківської  ЗОШ  І-ІІ  ступенів
Черняхівського району Житомирської області;

12.Шкромиду Ігоря, учня 8 класу Росохацької ЗОШ І-ІІІ ступенів, вихованця
гуртка «Рослини-символи України» Городенківської районної СЮН Івано-
Франківської області;

13.Павлюк Ярину, вихованку гуртка «Юні овочівники», ученицю 10 класу
Яблунівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Косівського району Івано-Франківської
області;

14.Цимбалюк  Юлію,  ученицю  10  класу  Гощанської  районної  гімназії
Рівненської області;

15.Рабченюк Оксану, ученицю 9 класу Колоденської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Рівненського району Рівненської області;

16.Вихованців гуртка «Фотонатуралісти» комунального закладу «Станція 
юних натуралістів» Рівненської області;

17.Гережуна Максима, учня 9 класу, вихованця гуртка «Паросток» 
Млинівського районного будинку творчості школярів на базі 



Новоукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Млинівського 
района Рівненської області;

ІІІ. Надати подяки Національного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді  вчителям  та  керівникам  гуртків  за  творчий  підхід,  високий
професіоналізм та формування екологічної свідомості учнів:

за І місце:

1. Кольяк Ларисі  Борисівні,  вчителю біології  Новгород-Сіверської  гімназії
№ 1 імені Б. Майстренка Чернігівської області.

2. Копилець  Євгенію  Вікторовичу,  керівнику  гуртків  Полтавського
обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді Полтавської
області.

3. Балабась  Інні  Віталіївні,  керівнику  клубу  «КОМЕК»  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  №  2  Комсомольської  міської  ради  Полтавської
області. 

4. Возняк  Віталію  Євстафійовичу,  керівнику  гуртка  «Зелений  патруль»
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Комсомольської міської ради
Полтавської області.

5. Боєвій  А.М.,  керівнику  гуртка  «Лікарські  рослини»  Полтавського
обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Полтавської області.

6. Талько Галині Григорівні,  вчителю початкових класів,  керівнику гуртка
юних  любителів  природи  «Колосок»  Троковицького  природничо-
екологічного ліцею Черняхівського району Житомирської області.

7. Хохловій  Нінель  Петрівні,  завідуючій  відділом  біології  дитячого
естетико-натуралістичного  центру  «Камелія»  м.  Бровари  Київської
області.

8. Марченко Галині  Дмитрівні,  директору Іванківського районного центру
дитячої та юнацької творчості Київської області.

9. Сапсай Лідії Павлівні, педагогу еколого-натуралістичного відділу Центру
дитячої та юнатської творчості Смілянського району Черкаської області.

10.Загубинозі Оксані Олексіївні, вчителю біології та хімії Скородистицької
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Чорнобаївського району Черкаської
області.

11.Павлуник  С.М.,  директору,  Марцун  С.М.,  Черняк  О.К.  –  вчителям
біології, Кікоть Л.Г., вчителю хімії Калинівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 1 Вінницької області.

12.Васильчишиній Богданні Богданівні, завідуючій еколого-натуралістичним
відділом,  Шиян  Галині  Григорівні,  завідуючій  зоолого-рослинницьким
відділом Міської дитячої екологічної станції м. Івано-Франківська Івано-
Франківської області.

13.Соболь  Наталії  Валентинівні,  керівнику  гуртка  «Юні  лісоводи»
Комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Павлоградський
районний  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді»
Дніпропетровської області.



14.Сові  Сергію  Яковичу,  вчителю  хімії  та  біології  Заплавської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Магдалинівського  району
Дніпропетровської області.

15.Блищик  Марії  Олександрівні,  вчителю  географії  Дорогобузької
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Гощанського  району  Рівненської
області.

16.Мартинчук  Ніні  Володимирівні,  керівнику  гуртка  «Юні  лісівники»
навчально-виховного комплексу  «Верхівська  загальноосвітня  школа  І-ІІ
ступенів – дошкільний навчальний заклад (ясла – садок)»; Головко Оксані
Вікторівні, науковому керівнику роботи, Острозького району Рівненської
області.

17.Стрижак Світлані Анатоліївні, вчителю біології та екології Кременецької
загальноосвітньої школи - інтернату І-ІІІ ступенів Тернопільської області.

18.Бабій Надії  Тарасівнї,  вчителю біології  Колодіївської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Підволочиського району Тернопільської області.

19.Слободяник  Тетяні  Василівні,  завідуючій  лабораторією  тепличного
господарства Вінницької обласної станції юних натуралістів Вінницької
області.

за ІІ місце:

1. Дердюк О.А., педагогу Браїлівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Новоушицького району Хмельницької області.

2. Ридзель  Таїсії  Анатоліївні,  керівнику  гуртка  «Юний  еколог»
Степанівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Борзнянського
району Чернігівської області.

3. Мельник Л.В., вчителю біології Погарщинської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Лохвицького району Полтавської області.

4. Умновій  Наталії  Миколаївні,  педагогу  Денишівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Житомирського району Житомирської області.

5. Гнішецькій З.К.,  Кочук-Ященко Т.І.,  керівникам гуртків  Житомирського
обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Житомирської області.

6. Шоп`як Н.Я., вчителю географії Велеснівської загальноосвітньої школи І-
ІІ  ступенів  ім.  В.М.  Гнатюка  Монастириського  району  Тернопільської
області.

7. Федорову  Вадиму  Миколайовичу,  вчителю  географії  та  біології
Добронадіївської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Олександрійського району Кіровоградської області.

8. Стеблині  Ользі  Олександрівні,  вчителю  географії  Долинської
загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ст. № 2 ім.  А.С.  Макаренка Долинського
району Кіровоградської області.

9. Даценко  Т.Ю.,  керівнику  гуртка  «Юні  фенологи»  Комунального
позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості
«Сонях» м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

10.Василенко  Галині  Дмитрівні,  керівнику  гуртка  «Юні  друзі  природи»
Васильківської міської станції юних натуралістів Київської області.



11.Загубинозі Оксані Олексіївні, вчителю біології, хімії, природознавства та
екології  Скородистицької  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів
Чорнобаївського району Черкаської області.

12.Кулініч  І.І.,  Ласько  С.С.,  Митрошевській  Т.В.,  вчителям  біології
Херсонської  багатопрофільної  гімназії  №  20  ім.  Бориса  Лавреньова
Херсонської міської ради Херсонської області.

13.Дзигар Наталі  Миколаївні,  Новаківському Сергію Івановичу, педагогам
Дубовомахаринецького ЗНВК І-ІІІ  ступенів «Школа - дитячий садочок»
Козятинського району Вінницької області.

14.Клим  М.І.,  вчителю  біології  Мединського  навчально-виховного
комплексу Галицького району Івано-Франківської області.

15.Берізці  В.П.,  керівнику гуртка «Юні екологи» Нікопольського міського
еколого-натуралістичного центру Дніпропетровської області.

16.Безверхій  І.В.,  Еккерт  Олені  Василівні,  педагогам  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 12 м. Павлограда Дніпропетровської області.

17.Буряк  Валентині  Миколаївні,  заступнику  директора  Станції  юних
натуралістів м. Павлограда Дніпропетровської області.

18.Пивоваровій  Любові  Миколаївні,  керівнику  гуртка  «Первоцвіт»
Солонянського центру дитячої та юнацької творчості Дніпропетровської
області.

19.Сосновчику Олександру Федоровичу, керівнику гуртка «Юні туристи –
краєзнавці»  Соснівського  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Березнівського району Рівненської області.

20.Міхновській  Людмилі  Іванівні,  вчителю  біології  Великожитинської
загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  Рівненського району Рівненської
області.

21.Галушко Юлії Василівні, педагогу Великоком`ятівської загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів,  вихованку  гуртка  «Юні  рослинники»
Виноградівського району Закарпатської області. 

за ІІІ місце:

1. Спринь  Олександру  Борисовичу,  кандидату  біологічних  наук,  доценту
кафедри  біології  людини  та  імунології  Херсонського  державного
університету Херсонської області.

2. Фацул Олені Миколаївні, вчителю біології загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів  № 2  ім.  І.Богуна  м.  Ямполя  Ямпільського району Вінницької
області.

3. Чечузі  Мирославі  Анатоліївні,  вчителю  біології  та  хімії  Навчально-
виховного комплексу с. Безводне Ямпільської районної держадміністрації
Вінницької ообласті.

4. Майсак  Наталії  Сергіївні,  керінику  гуртка  «Ландшафтний  дизайн»
Ковельської станції юних натуралістів Волинської області.

5. Тецькій Тетяні, вчителю біології Слобідської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Галицького району Івано-Франківської області.

6. Розумній  Ірині  Миколаївні,  керівнику  еколого-натуралістичного  гуртка
Районного  будинку  дитячої  творчості  смт.  Широке  Дніпропетровської
області.



7. Топоровій Т.В., вчителю біології Богданівської загальноосвітньої школи І-
ІІ ступенів Павлоградського району Дніпропетровської області.

8. Бутковій  Людмилі  Сергіївні,  керівнику  еколого-натуралістичного  клубу
«Айдар» Старобільського Будинку творчості дітей та юнацтва Луганської
області.

9. Вовчик  Людмилі  Андріївні,  керівнику гуртка  «Юні  любителі  природи»
Яринівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Сарненського району
Рівненської області.

10.Кондратовець  Наталії  Олександрівні,  вчителю  екології  Остківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рокитнівського району Рівненської
області.

11.Кузик  Зоряні  Ігорівні,  вчителю географії  загальноосвітньої  школи І-ІІІ
ступенів № 2 м. Копичинці Тернопільської області.

12.Ганнич  Тетяні  Григорівні,  вчителю  біології;  Шевченко  Валентині
Федорівні,  вчителю екології  Кинашівської  загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Борзнянського району Чернігівської області.

13.Зеленко  Ользі  Володимирівні,  вчителю  біології  Озерянської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Бобровицького  району
Чернігівської області.

14.Жолудь Наталії  Іванівні,  вчителю початкових класів Овруцької  гімназії
ім. Андрія Малишка Овруцького району Житомирської області.

15.Чистяк  Вікторії  Францівні,  керівнику  еколого-натуралістичного гуртка,
вчителю  географії  Білоцерківської  спеціалізованої  природничо-
математичної  школи  І-ІІІ  ступенів  №  16  ім.  М.О.  Кириленка
Білоцерківської міської ради Київської області.

16.Товкун Н.І., керівнику гуртка «Міська Рада Дітей Переяслава», директору
Будинку  художньої  творчості  дітей,  юнацтва  та  молоді  м. Переяслав-
Хмельницького Київської області.

17.Коренюк  Світлані  Михайлівні,  керівнику  клубу  «Орхідея»  Уманського
міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Черкаської області.

18.Загубинозі  Оксані Олексіївні,  вчителю біології  з  основами екологічних
знань, хімії та основ здоров`я Скородистицької загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Чорнобаївського району Черкаської області.

19.Яковенко Ользі Іванівні, керівнику секції «Юні екологи» Комунального
закладу  «Міський  центр  дитячої  творчості»  Білгород-Дністровської
міської ради Одеської області. 

20.Яцищук  Ірині  Богданівні,  керівнику  гуртка  «Флористика»
Городенківського центру творчості учнівської молоді Івано-Франківської
області.

21.Мотрунич  Діані  Іванівні,  педагогу  Шаланківської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів,  вихованку  гуртка  «Юні  лісівники  –  дендрологи»
Виноградівського району Закарпатської області.

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