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НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«13» січня 2017 р. № 2

Про підсумки проведення 
Всеукраїнської акції 
«День натураліста» у 2016 р. 

Відповідно до листа Національного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді Міністерства освіти і науки України №147 від 15.07.2016 р. в навчальних
закладах  України протягом 2016  року  відбулася щорічна Всеукраїнська акція
"День натураліста".

Метою акції є активізація роботи з учнівською та студентською молоддю щодо
формування екологічної культури, залучення до практичної природоохоронної
діяльності та інших біологічних напрямів, підвищення ефективності навчально-
дослідницької  роботи  вихованців,  учнів  та  студентів  на  навчально-дослідних
земельних ділянках і  задоволення потреб у професійному самовизначенні  та
творчій самореалізації. 

У 2016 році на  розгляд оргкомітету було надіслано 207 звітів позашкільних та
навчальних  закладів  з  21  регіону  України:  Вінницької,  Дніпропетровської,
Донецької,  Житомирської,  Запорізької,  Івано-Франківської,  Київської,
Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської,
Сумської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської,
Чернівецької областей. 

НАКАЗУЮ:

І. Нагородити Грамотою Національного еколого-натуралістичного 
центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  та  науки  України  за
ефективну організаційно-масову роботу по залученню учнівської молоді до
практичної природоохоронної діяльності переможців Всеукраїнської акції
«День юного натураліста» у 2016 році: 

1. Вінницька  область, «Всеукраїнська  акція  «День  юного  натураліста»,
група учнів 11 класу НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей»
Жмеринського району. Керівник: Олійник В.В., вчитель хімії;

2. Вінницька область, «Дослідницька підготовка учнів в умовах організації
наукових  товариств»,  педагогічні  працівники  Тульчинської  районної
станції юних натуралістів; 

3. Дніпропетровська  область,  «День  юного  натураліста»,  Пающик  Л.М.
директор школи, Цимбал О.І. заступник з виховної роботи, Рябоконь О.А.



вчитель  біології  Петропавлівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №2,
Петропавлівського району;

4. Дніпропетровська  область, «Звіт  «Сторінками  літопису»,  Сидорович
Наталя,  Прокопович Анастасія учні 8 класу КЗШ №122 м. Кривий Ріг.
Керівник: Касперчук Є.О вчитель біології;

5. Дніпропетровська  область,  «Звіт  «Сторінками  літопису»,  відеофільм
«Щасти тобі школо!», відеоролик «Зроби крок!», Боровенська Катерина,
Буневич Ігор, Кучерявий Олександр, Юрченко Данило КНВК «Імпульс»
№35 м. Кривий Ріг. Керівник: Боровенська Р.А. вчитель біології; 

6. Дніпропетровська  область, «Всеукраїнська  акція  «День  юного
натураліста», Кириченко К. Б., директор, Мамотенко Ю.О. заступник
директора КПНЗ "Станція юних натуралістів" м. Павлограда; 

7. Дніпропетровська  область, «Всеукраїнська  акція  «День  юного
натураліста», Саєнко А.Ю., методист КПНЗ «Станція юних натуралістів»
Дніпропетровської міської ради; 

8. Дніпропетровська область,  «Звіт  про проведення Всеукраїнської  акції
«День  юного  натураліста»,  Шепетуха  Н.М.,  директор  та  педагогічні
працівники  КПНЗ  «Станція  юних  натуралістів  Жовтневого  району»  м.
Кривий Ріг;

9. Дніпропетровська область,  «Сторінками літопису «День натураліста»,
Снігур  Н.В.,  заступник  директора,  Бабіна  Н.А.,  Дяченко В.А.,  вчитель
біології,  Пелих  В.М.,  керівник  гуртка  «Лісовий  патруль»  Гвардійської
ЗОШ І-ІІІ ступенів Новомосковської районної державної адміністрації; 

10.Дніпропетровська  область,  «Звіт  про  проведення  акції  «День  юного
натураліста»,  педагогічні  працівники  КЗО  НВК  «Дивосвіт»  із
санаторними групами та гуртками ЕНЦ «Енергія» м. Жовті Води;

11.Донецька  область,  «Всеукраїнська  акція  «День  юного  натураліста»,
юннати  Мар’їнської  районної  станції  юних  натуралістів.  Керівник:
Валянтік В.В.;

12.Житомирська область, «Всеукраїнська акція «День юного натураліста»,
учні Топорищенського НВК Хорошівського району.;

13.Житомирська область, «Всеукраїнська акція «День юного натураліста»,
учні Глибочанської ЗОШ І-ІІ ступенів Житомирського району. Керівник:
Компанієць О.П.;

14.Житомирська область, «Всеукраїнська акція «День юного натураліста»,
вихованці  гуртків  «Основи  цитології»  та  «Юні  медики»  ЖОЦЕНТУМ,
учні Житомирського екологічного ліцею №24. Керівники: Головень Л.Г,
Шевчук С.І.;

15.Житомирська область, «Всеукраїнська акція «День юного натураліста»,
вихованці  гуртка  «Юні  лісівники»  Левківської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Житомирського району. Керівник: Остапчук С.Ю.;

16.Житомирська область,  «Звіт  про  проведену  природоохоронну роботу
юннатів  м.  Коростеня»,  вихованці  гуртків  «Юні  екологи»  та  «Юні
рослинники» Центр позашкільної освіти м. Коростеня. Керівники: Яценко
І.С., Дейнеко Л.М.;

17.Житомирська область, «День юного натураліста», учні Овруцької ЗОШ
І-ІІІ ступенів №1 ім. Яна Налєпки (Рєпкіна). Керівник: Татаринова К.І.,
вчитель біології;



18.Житомирська область, «Всеукраїнська акція «День юного натураліста»,
учні  5  класу  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №19  м.  Житомира,  вихованці  гуртка
«Основи екологічних знань» ЖОЦЕНТУМ ЖОР. Керівники: Ващук О.В.,
вчитель  біології  та  хімії,  Стадник  О.О.,  керівник  гуртка  «Основи
екологічних знань»; 

19.Запорізька область, «Звіт  про проведення  Всеукраїнської  акції  «День
юного  натураліста»,  екологічна  дружина  «Екологічна  варта»
Вознесенської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Мелітопольського  району. Керівник:
Ткачук А.О. вчитель біології, спеціаліст ІІ категорії;

20.Івано-Франківська  область,  «Всеукраїнська  акція  «День  юного
натураліста», учні 7 класу Поляницької ЗОШ І-ІІІ ступенів Болехівської
міської ради. Керівник: Стефанів М.З.;

21.Івано-Франківська  область,  «Всеукраїнська  акція  «День  юного
натураліста», Дмитрук І.В., Ковблюк У.В., Комар М.М. керівники гуртків
Городенківського районного ЦТУМ;

22.Івано-Франківська  область,  «Підсумкові  матеріали  про  проведення
акції «День юного натураліста України», педагогічний колектив ЦНТТУМ
м.Калуш;

23.Івано-Франківська  область,  «Всеукраїнська  акція  «День  юного
натураліста», вихованці гуртків «Флористика» та «фітодизайн інтер’єру»
Івано-Франківського ОЕНЦУМ. Керівник: Кухар І.М., керівник гуртка;

24.Івано-Франківська  область, «Всеукраїнська  акція  «День  юного
натураліста»,  Бабій  І.Б.  та  Гречанюк  Л.В.  керівники  гуртків
Надвірнянського районного ЕНЦ для дітей та юнацтва;

25.Івано-Франківська  область,  «Всеукраїнська  акція  «День  юного
натураліста»,  вихованці  гуртка  «Юні  друзі  природи»  та  «Дивосвіт»
Надвірнянського районного ЕНЦ для дітей та юнацтва. Керівник: Лундяк
О.В., керівник гуртків; 

26.Івано-Франківська  область,  «Всеукраїнська  акція  «День  юного
натураліста»,  Винник  У.Я.  та  Горай  Л.П.,  керівники  гуртків
Надвірнянського районного ЕНЦ для дітей та юнацтва; 

27.Івано-Франківська  область,  «Всеукраїнська  акція  «День  юного
натураліста»,  вихованці  гуртків  «Флористика  та  фітодизайн інтер’єру»,
«Юні лісівники» на базі Стопчатівської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Уторопської
НВО.  Керівник:  Заячук  І.В.,  керівник  гуртків  Івано-Франківського
ОЕНЦУМ; 

28.Івано-Франківська  область,  «Всеукраїнська  акція  «День  юного
натураліста», вихованців гуртків «Основи агрохімії» та «Юні овочівники»
на базі Яблунівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Керівник: Левицька І.Д., керівник
гуртків Івано-Франківського ОЕНЦУМ; 

29.Івано-Франківська  область,  «Матеріали  Всеукраїнської  акції  «День
юного натураліста»,  Цьомко М.В.,  учень 2 класу Яблунської  ЗОШ І-ІІІ
ступенів  Богородчанської  районної  ради,  член  гуртка  «Юні  екологи»
Богородчанського РЦЕНТУМ. Керівник: Князевич О.І.;

30.Івано-Франківська  область,  «Всеукраїнська  акція  «День  юного
натураліста», Васильчишин Б.Б., керівник гуртка «Юні екологи» Міської
дитячої екологічної станції; Зваричук Л.І., керівник гуртка «Молодіжний
клуб» МЦДЮ за місцем проживання; 



31.Івано-Франківська  область,  «Звіт  про  участь  у  Всеукраїнській  акції
«День  юного  натураліста»,  Кравецька  Ірина,  Пикало  Іванна,  Брошняк
Галина,  Спалило  Михайло,  Зятюк  Андрій,  Кітраль  Назарій,  Кітраль
Павло,  Василів  Сергій,  Зятюк  Микола,  Павлович  Мар’ян,  учні
Сенечівської ЗОШ І-ІІ ступенів Долинського району. Керівник: Кітраль-
Іванів О.Я., вчитель біології; 

32.Київська  область,  «Звіт  про  участь  вихованців  Ірпінського  еколого-
технічного центру творчості  школярів  та  молоді  у  Всеукраїнській акції
«День  натураліста»,  Корчовна  Л.С.  завідувач  еколого-натуралістичного
відділу ІЕТЦ ;

33.Кіровоградська область,  «Матеріали Всеукраїнської акції «День юного
натураліста», члени екологічного загону «Майбутнє UA» КЗ «Боківська
ЗОШ  І-ІІІ  ступенів»  Долинської  районної  державної  адміністрації.
Керівник: Гриценко Н.В.;

34.Львівська  область,  «Всеукраїнська  акція  «День  юного  натураліста»,
Матющенко Г.В., завідувач відділу, керівник гуртка «Юні друзі природи»
КЗ ЛОР «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді», Дендюк Н.І., керівник гуртка «Юні друзі природи» КЗ
ЛОР  «Львівський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді»;

35.Львівська область, «Всеукраїнська акція «День натураліста», Терлецька
Романія,  Брода  Анна,  вихованки  гуртка  «Юні  натуралісти»  КЗ  «Центр
позашкільної освіти м.Самбора». Керівник: Кушнір О.І.;

36.Львівська  область, «Всеукраїнська  акція  «День  натураліста»,  Баглай
Христина,  Кукіс  Марія,  учні  9  класу Лавриківської  ЗОШ І-ІІІ  ступенів
Жовківського району, м. Львів. Керівники: Шостак В.В., вчитель біології,
Сало Н.З., вчитель хімії;

37.Миколаївська область, «Всеукраїнська акція «День юного натураліста»,
Слащова Анастасія, учениця 10 класу Зеленоярської ЗОШ І-ІІІ ступенів.
Керівник: Коверко І.О., вчитель біології;

38.Миколаївська  область, «Звіт  про  проведення  Всеукраїнської  акції
«День  юного  натураліста»,  Алієва  Валентина,  вихованка  гуртка  «Юні
рослинники»  Миколаївського  районного  БТУ,  учениця  7  класу
Трихатської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Керівник: Кондратьєва Л.М.;

39.Миколаївська область, «Всеукраїнська акція «День натураліста», члени
гуртка «Екологічне краєзнавство» ЦПР Вітовського району, учні 7 класу
Грейгівської ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Грейгове. Керівник: Качур Н.А.; 

40.Миколаївська  область, «Матеріали  акції  «День  юного  натураліста»,
Гулюк  Анастасія,  Самойлова  Людмила,  Хруставко  Катерина,  Гавриш
Аліна,  Ізотова Софія,  Кукушин Віталій,  Кукушин Владислав,  вихованці
гуртка «Флористика» СЮН м. Миколаєва. Керівник: Тісовська Я.О.;

41.Миколаївська область, «Всеукраїнська акція «День юного натураліста»,
Гулько Поліна, учениця 7 класу Кривоозерської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2
Кривоозерської районної ради. Керівник: Крижанівська О.В.; 

42.Миколаївська  область, «Акція  «День  юного  натураліста»,  учні  4-го
класу  Калинівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Єланецької  районної  ради,  с.
Калинівка. Керівник: Нирко М.С.;



43.Миколаївська область, «Всеукраїнська акція «День юного натураліста»,
Найдич  Олександра,  вихованка  гуртка  «Юні  виноградарі»  БТУ
Миколаївського  району  на  базі  Радсадівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів.
Керівник: Дорідова Ю.Є.;

44.Миколаївська область, «Всеукраїнська акція «День юного натураліста»,
Кіпень Ірина,  вихованка еколого-природничого гуртка  «Паросток»  БТУ
Миколаївського  району  на  базі  Кривобалківської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів.
Керівник: Вербицький О.Г.;

45.Миколаївська  область, «День  юного  натураліста»,  Донченко  Юлія,
президент учнівської республіки «Темп» Єланецької гуманітарної гімназії
Єланецької районної ради. Керівник: Щербина В.В.;

46.Одеська область , «Звіт про проведення акції «День натураліста», гурток
«Юні друзі природи» Кілійського районного БНТТ. Керівник: Кара О.К.;

47.Одеська область, «День юного натураліста в Кривобалківській ЗОШ І-
ІІІ  ступенів  Саратського  району»,  Модвал  О.В.  заступник  директора  з
виховної роботи, Горделі Н.В., педагог-організатор, Єлісєєва Г.В., вчитель
інформатики Кривобалківської ЗОШ Саратського району;

48.Одеська  область,  «Сторінки  літопису  «День  юного  натураліста
України»,  Колесник  Л.Ф.,  заступника  директора  з  виховної  роботи,
Шабаневич В.Ф., Котляренко В.І., Проноза Е.О., Дротенко Л.А., Волкова
Н.П., Шевцова В.В., Чапкой Л.П., Пономаренко Л.В. вчителя початкових
класів Дивізійської ЗОШ І-ІІІ ступенів Татарбунарського району;

49.Одеська  область,  «Звіт  про  проведення  Всеукраїнської  акції  «День
юного  натураліста»  Подільської  міської  станції  юних  натуралістів»,
Войтович  Дар’я,  вихованка  гуртка  «Юні  друзі  природи».  Керівник:
Роскола Н.Ф.; 

50.Одеська  область, «День  натураліста»,  Іванова  Л.І.,  керівник  гуртків
Ренійської районної станції юних натуралістів;

51.Одеська  область,  «Сторінки  літопису  «День  юного  натураліста
України»,  творчий  колектив  Нерушайської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Татарбунарського району;

52.Одеська область, «Земля у нас одна – другой не будет никогда!», Генчева
Е.А.,  керівник  гуртка  «Юні  натуралісти»  Болградського  районного
ЦДЮТ;

53.Одеська область, «Звіт «День юного натураліста»,  збірка сценаріїв до
«Дня юного натураліста», Сідей Н.П., Лисецької А.М. Бідної К.І., Семко
М.Б. вчителі Визирської ЗОШ І-ІІІ ступенів Лиманського району;

54.Одеська  область, «Звіт  про  проведення  Всеукраїнської  акції  «День
юного натураліста», Смірнова Ю.М., Ярмолюк Н.О. вчителі Трапівської
ЗОШ І-ІІІ ступенів Татарбунарського району;

55.Одеська область, «Матеріали проведення щорічної Всеукраїнської акції
«День  натураліста»,  творчий  колектив  учнівського  самоврядування  –
Малошван Іван, Семенов Артем, Пасюра Лілія, КЗ «Ананьївська ЗОШ –
інтернат І-ІІІ ступенів». Керівник: Вакарь Я.В.;

56.Одеська область,  «Звіт про проведення природоохоронної акції «День
юного  натураліста»,  Шульга  О.В.,  вчитель  біології  Лиманського  НВК
Татарбунарського району;



57.Одеська  область,  «Пізнавальна  програма  «Екологічний  слід»,  гурток
«Юні  охоронці  природи»  Голицького  НВК.  Керівник:  Андрєєва  Ж.Д.,
Болградський районний ЦДЮТ;

58.Полтавська область, «Всеукраїнська акція «День юного натураліста»,
екологічний  загін  «Юний  еколог»  Білецьківського  НВК  Кременчуцької
районної державної адміністрації. Керівник: Вальчук А.Р.;

59.Полтавська  область,  «Всеукраїнська  акція  «День  натураліста»,
Мотренко Т.В. завідуюча організаційно-масового відділу Кременчуцького
ЕНЦУМ;

60.Полтавська  область, «Літопис  «День  юного  натураліста  України»,
члени  екологічного  гуртка  Решетилівського  БДЮТ  на  базі  Жовтневої
ЗОШ І-ІІІ ступенів. Керівник: вчитель біології Смірнова В.М.,

61.Полтавська  область,  «Звіт  про  проведення  акції  «День  юного
натураліста», агітбригада «Екологічна Варта» центру «Еколог» учнівської
ради  СЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №5  ім.  Бугаєвської  Горішньоплавнівської
міської ради. Керівник: Руденко Н.М., педагог-організатор;

62.Полтавська область,  «Всеукраїнська акція «День юного натураліста»,
вихованці  гуртка  «Юний  еколог»  Гоголівської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Великобагачанського району. Керівник: Ніколенко І.А., вчитель біології;

63.Рівненська  область,  «Всеукраїнська  акція  «День  юного  натураліста»,
гурток  «Юні  друзі  природи»  Кунинської  ЗОШ  І-ІІ  ступенів
Здолбунівського районну. Керівник: Дацишина Л.П.;

64.Рівненська  область,  «Всеукраїнська  акція  «День  юного  натураліста»,
учні Дорогобузької ЗОШ І-ІІ ступенів с. Дорогобуж Гощанського районну.
Керівник:  Концемал  О.С.,  вчителька  початкових  класів  та  основи
інформатики;

65.Рівненська  область,  «Всеукраїнська  акція  «День  юного  натураліста»,
члени  еколого-натуралістичного  гуртка  «Юні  друзі  природи»,  Баранюк
Дар’я,  Пукалюк  Андрій,  учні  3  класу  Судобицької  ЗОШ  І-ІІ  ступенів
Дубенського районну. Керівник: Селіверстова Л.В.; 

66.Рівненська  область,  «Звіт  про  проведення  акції  «День  натураліста»,
вихованці  гуртка  «Юні  екологи»  Городищенської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Рівненської районної ради. Керівник: Самкова О.В.;

67.Рівненська  область,  «Всеукраїнська  акція  «День  натураліста»,
Дасмамедов  Олександр,  Кравчук  Олександр,  Сабада  Василь,  вихованці
гуртка «Юні екологи» БДМ Дубенської міської ради. Керівник: Потапчук
В.Д.; 

68.Рівненська область, «Всеукраїнська акція «День натураліста», вихованці
гуртка «Екологічний театр» КЗ «Станція юних натуралістів» Рівненської
обласної ради. Керівник: Шехтер Л.М., завідувач організаційно-масового
відділу, керівник гуртків-методист;

69.Рівненська  область,  «Всеукраїнська  акція  «День  юного  натураліста»,
вихованці Костопільського БШЮ Костопільської районної ради;

70.Сумська  область,  «Всеукраїнська  акція  «День  юного  натураліста»,
члени клубу вихідного дня «Позашкільник» Шосткинської міської СЮН.
Керівник: Остапенко Л.В.;

71.Сумська  область,  «Всеукраїнська  акція  «День  юного  натураліста»,
вихованці гуртків еколого-натуралістичного відділу Роменського ЦПО та



РТМ.  Керівник:  Страшинська  Т.М.,  завідуюча  еколого-натуралістичним
відділом;

72.Сумська область, «Звіт по проведенню масових заходів до «Дня юного
натураліста в Україні», юннати Великописарівської районної СЮН;

73.Сумська область,  «Матеріали  по  участі  у  Всеукраїнській  акції  «День
юного натураліста в Україні», Лисенко Н.А. керівник гуртків Ямпільської
районної станції юних натуралістів, смт. Ямпіль;

74.Сумська  область, «Матеріали  Всеукраїнської  акції  «День  юного
натураліста»,  вихованці  учнівського  лісництва  «Совенятко»  Роменської
ЗОШ І-ІІІ ступенів №11. Керівники: Щербина А., заступник директора з
виховної роботи та Ткачук В., педагог-організатор;

75.Сумська  область, «Матеріали  участі  у  Всеукраїнській  акції  «День
натураліста», Нікуліна В.І., методист Сумського міського ЦЕНТУМ;

76.Тернопільська  область, «Всеукраїнська  акція  «День  юного
натураліста», вихованці гуртка «Любителі домашніх тварин» та вихованці
гуртка  «Юні  охоронці  природи»  Обласного  ЦЕНТУМ.  Керівники:
Березіцька М.М. та Кухарська Т.А.;

77.Харківська область,  «Всеукраїнська  акція  «День  юного натураліста»,
члени гуртків еколого-натуралістичного напрямку Золочівського БДЮТ; 

78.Харківська область, «Звіт про проведення Всеукраїнської акції  «День
юного  натураліста»,  Бурлаєнко  О.Г.,  вчитель  біології  І  кваліфікаційної
категорії,  керівник  гуртка  «Юні  ботаніки»  Петрівського  НВК
Красноградського районного ЦДЮТ;

79.Харківська область,  «Всеукраїнська  акція  «День  юного натураліста»,
вихованці  гуртків  «Юні екологи» та  «Юні  квітникарі» Красноградської
ЗОШ І-ІІІ ступенів. №1 ім. О.І.Копиленка. Керівники: Шкуть І.М., вчитель
біології, вищої категорії, Меднікова Л.П., методист, вищої категорії; 

80.Харківська  область, «Звіт  про  проведення  практичної  роботи  до
Всеукраїнської акції «День юного натураліста», Кравченко Дар’я, учениця
8  класу  Роздольської  ЗОШ  І-ІІ  ступенів  Красноградської  районної
державної адміністрації. Керівник: вчитель біології Бабенко Л.М.; 

81.Харківська область,  «Всеукраїнська  акція  «День  юного натураліста»,
Панасюк  Н.В.,  вчитель  біології  Красноградської  гімназії  «Гранд»
Красноградської районної державної адміністрації;

82.Харківська область, «Всеукраїнська  акція  «День  юного натураліста»,
вихованці гуртків «Юні овочівники», «Екологічне краєзнавство», «Основи
екологічних  знань»,  «Юні  екологи»,  «Юні  квітникарі»  Покотилівської
СЮН Харківської районної ради;

83.Хмельницька  область,  «День  юного  натураліста»,  Огородник  І.Ф.
заступник директора з навчально-виховної роботи Славутського ЕНЦШ; 

84.Хмельницька область, «Звіт «День юного натураліста», юннати 8 класу
Новосинявської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Старосинявської  селищної  ради
Старосинявського району;

85.Хмельницька  область, «Матеріали  на  конкурс  «День  юного
натураліста»,  Гоненко  А.О.,  вчитель  біології,  спеціаліст  І  категорії
Шепетівської ЗОШ № 6 м. Шепетівка;

86.Хмельницька  область, «Підсумкові  матеріали  акції  «День  юного
натураліста»,  Руденко  В.В.,  вчитель  біології  Богдановецького  НВК



«Загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІ  ступенів  -  Дошкільний
навчальний заклад» Деражнянського району;

87.Хмельницька  область,  «Всеукраїнська  акція  «День  натураліста»,
Логвин Карина, Манькова Ганна, Руденко Тетяна, юннати Лисанівського
НВК  «Загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів,  дошкільний  навчальний
заклад». Керівник: Логвин Т.А., вчитель біології; 

88.Хмельницька область, «Проведення Всеукраїнської акції «День юного
натураліста», вихованці гуртків Шепетівського міського ЦЕНТУМ;

89.Хмельницька  область, «Сторінка  літопису  «День  юного  натураліста
України»,  члени  гуртка  «Еколог»  Плесенської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів.
Керівник: Бачинська О.В., вчитель біології;

90.Хмельницька область, «Всеукраїнська акція «День юного натураліста»,
члени  гуртка  «Юні  екологи»  Хмельницького  Обласного  ЕНЦУМ,
Староушицька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів екологічного напрямку.
Керівник: Юрченко М.В.;

91.Хмельницька  область, «Підсумкові  матеріали  акції  «День  юного
натураліста», Мельник А.В., вчитель Кальнянського НВК Деражнянського
району;

92.Хмельницька  область, «Матеріали  про  участь  учнів  школи  у
Всеукраїнській  акції  «День  натураліста  України»,  Віцюк  В.С.,  вчитель
біології Шепетівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 ім. Валі Котика;

93.Хмельницька область, «Звіт про проведення Всеукраїнської акції «День
юного  натураліста»,  Берегова  Л.В.,  вчитель  біології  І  категорії
Деражнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3, ім. Героя України Івана Зубкова;

94.Чернігівська область, «Матеріали на Всеукраїнську акцію «День юного
натураліста», Примаченко Владислава, вихованка гуртка «Юні туристи -
краєзнавці» ЦПО Куликівської райдержадміністрації.  Керівник: Савенко
Л.Р.;

95.Чернігівська  область, «Звіт  про  участь  у  Всеукраїнській  акції  День
юного  натураліста»,  вихованці  гуртка  «Юний  еколог»  Новгородського
районного БДЮТ. Керівник: Матюк В.В.;

96.Чернігівська область, «Всеукраїнська акція «День юного натураліста»,
вихованці гуртка «Юні друзі природи» Корюківської ЗОШ І-ІІІ ступенів
№ 1. Керівник: Макар Л.П., вчитель географії;

97.Чернігівська область, «Всеукраїнська акція «День юного натураліста»,
учні  Переписької  ЗОШ І-ІІІ  ступенів  Городнянського району. Керівник:
Іваненко Л.В., вчитель біології;

98.Чернігівська область, «Всеукраїнська акція «День юного натураліста»,
члени  гуртка  «Екологічна  стежина»  Остапівської  ЗОШ  І-ІІ  ступенів
Варвинського району. Керівник: Дмитренко Л.О., вчитель біології;

99.Чернігівська область, «Всеукраїнська акція «День юного натураліста»,
Венгер  Алла,  учениця  9  класу  Миколаївської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Борзнянського  району.  Керівник:  Терещенко  Л.А.,  вчитель  біології,
географії;

100.Чернівецька  область, «Звіт  про  проведений  тиждень  присвячений
Всеукраїнській  акції  «День  юного  натураліста»,  Пахарь  У.В.,  вчитель
хімії,  Кравченко  М.С.,  вчитель  біології,  Гусенкова  Л.І.,  вчитель
природознавства Путильської гімназії;



101.Чернівецька область, «Всеукраїнська акція «День юного натураліста»,
вихованці  гуртка  КЗ  «Чернівецький  обласний  центр  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді».  Керівник:  Чебан  Т.Н.,
заступник директора з виховної роботи;

102.Чернівецька  область,  «Звіт  про  проведений  тиждень  присвячений
Всеукраїнській  акції  «День  юного  натураліста»,  Дудка  Г.М.,  вчитель
біології Самаківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Путильського району;

ІІ. Адміністрація  та  педагогічний  колектив  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України
висловлює щиру подяку керівникам обласних, районних та міських державних
управлінь  освіти  і  науки,  керівникам  та  педагогічним  працівникам
позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів за підготовку учнівської
молоді,  організацію  та  проведення  Всеукраїнської  акції  "День  юного
натураліста".

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


