
Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«28» грудня 2017 р. № 87

Про підсумки проведення ІІ етапу
Всеукраїнського заочного тематичного
конкурсу «День рослин – 2017»

Відповідно  до  Плану  роботи  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської  молоді  на  2017  рік,  затвердженого Міністерством освіти  і
науки  України  (протокол  № 4  від  14.12.2016 року),  в  рамках  проведення
І  V     Міжнародного дня рослин в Україні Національний еколого-натуралістичний
центр  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  спільно  з
Інститутом харчової біотехнології та геноміки НАН України у вересні-листопаді
2017 року провів ІІ етап Всеукраїнського заочного тематичного конкурсу «День
рослин – 2017». В ньому взяли участь понад 400 школярів віком 12-18 років.
Конкурсні роботи подавалися в двох категоріях: поетичний твір «Флора, яку я
люблю» та малюнок «Рослинний світ навколо нас».

Відповідно до рішення журі,

НАКАЗУЮ:

I. Нагородити дипломом Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України переможців
ІІ етапу Всеукраїнського заочного тематичного конкурсу «День рослин –
2017» у категорії малюнок «Рослинний світ навколо нас»:

1. Дорошенко  Лілію,  ученицю  11  класу  загальноосвітньої  школи  № 2
м. Покровська Донецької області (94 бали);

2. Мєрінову  Оксану, ученицю  11  класу  спеціалізованої  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  № 4  з  поглибленим  вивчення  англійської  мови
м. Горішні  Плавні  Полтавської  області.  Малюнок  «Хижа  сторона»
(96 балів);

3. Мішулу  Анастасію,  вихованку  Міського  центру  дитячої  та  юнацької
творчості м. Івано-Франківськ. Малюнок «Весняний подих» (95 балів);

4. Мурзенко Єлізавету, вихованку Народної студії образотворчого мистецтва
«Фантазія»  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  м. Добропілля
Донецької області. Малюнок «Маки» (97 балів);

5. Кірільчук Валентину, 16 років, с. Вири Сарненського району Рівненської
області. Малюнок «Лугові квіти» (95 балів);
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6. Богданову Вероніку, 16 років, м. Радивилів Рівненської області. Малюнок
«Світ, який я люблю» (91 бал);

7. Савіну  Надію,  вихованку  Народної  студії  образотворчого  мистецтва
«Фантазія»  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  м. Добропілля
Донецької області. Малюнок «Анютині глазки» (94 бали);

8. Мурсалову Луїзу, вихованку студії  образотворчого мистецтва «Мозаїка»
Івано-Франківського  міського  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості.
Малюнок «В душі весна – коли є квіти» (93 бали);

9. Суся  Олега,  учня  опорно-навчального  закладу  «Загальноосвітня  школа
І-ІІІ  ступеня  с. Смідин»  Старовижівського  району  Волинської  області
(96 балів);

10.Шайбан Вікторію, вихованку студії образотворчого мистецтва «Мозаїка»
Івано-Франківського  міського  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості.
Малюнок «Флора» (97 балів);

11.Костючек  Ольгу, ученицю  9  класу  Висоцької  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  Висоцької  сільської  ради  Дубровицького  району
Рівненської області. Малюнок «Жоржини…» (96 балів);

12.Романюк  Діану,  вихованку  гуртка  «Екологічна  майстерня»
Богородчанського  районного  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Івано-Франківської області. Малюнок «Бережімо рослини!» (94 бали);

13.Аношину  Валерію,  ученицю  8  класу  спеціалізованої  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  № 4  з  поглибленим  вивчення  англійської  мови
м. Горішні  Плавні  Полтавської  області.  Малюнок  «Фаленопсис»
(93 бали);

14.Гандзюк  Анастасію,  ученицю  8  класу  опорно-навчального  закладу
«Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступеня  с. Смідин»  Старовижівського
району Волинської області. Малюнок «Ромашки» (93 бали);

15.Коломієць  Марію,  вихованку  студії  образотворчого  мистецтва  відділу
«Школа  мистецтв»  Івано-Франківського  міського  Центру  дитячої  та
юнацької творчості. Малюнок «Каштани» (97 балів);

16.Дудкіну Вікторію, ученицю загальноосвітньої школи № 26 м. Маріуполь
Донецької області. Малюнок «Квіти» (89 балів);

17.Теслюка  Павла,  вихованця  Демидівського  навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей» Демидівської
районної ради Рівненської області. Малюнок «Польові маки» (95 балів);

18.Крюкову  Анну, ученицю  загальноосвітньої  школи  № 19  м. Добропілля
Донецької області. Малюнок «Поляна квітів» (93 бали);

19.Тітову  Антоніну,  вихованку  гуртка  «Театральне  мистецтво»
Богородчанського  районного  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Івано-Франківської області. Малюнок «Ірис» (90 балів);

20.Живчик  Олену,  вихованку  гуртків  «Художники-анімалісти»  та
«Яворівська  забавка»  комунального  закладу  Львівської  обласної  ради



«Львівський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді». Малюнок «Гілочка калини» (95 балів);

21.Савосюк  Юлію,  вихованку  гуртка  «Декоративний  розпис»  еколого-
натуралістичного відділу Нововолинського центру дитячої та юнацької
творчості. Малюнок «Латаття біле» (87 балів);

22.Картавцеву  Вікторію,  вихованку  гуртка  «Художники-анімалісти»
комунального закладу Львівської  обласної  ради «Львівський обласний
центр еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді».  Малюнок
«Підсніжник білосніжний» (90 балів);

23.Касіцького  Ярослава,  вихованця  студії  образотворчого  мистецтва
«Мозаїка»  Івано-Франківського  міського  Центру  дитячої  та  юнацької
творчості. Малюнок «Цвітіння катусів» (87 балів);

24.Фень  Юлію,  вихованку  «Луцького  навчально-виховного  комплексу
загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  № 7  –  природничий  ліцей»
Волинської області. Малюнок «Феї Тепла і Прохолоди» (89 балів);

25.Мілян  Вікторію,  вихованку  гуртка  «Рослини  –  символи  України»
Тернопільського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді. Малюнок «Красень ірис» (87 балів);

26.Жуліхіну Інну, вихованку гуртка «Юні квітникарі» Снятинської районної
станції  юних  натуралістів  Івано-Франківської  області.  Малюнок
«Шипшина» (88 балів);

27.Бондар  Вероніку,  12  років,  м. Курахове  –  2  шт.  Малюнок  «Замріяні
троянди» (86 балів);

28.Логаду  Єлизавету,  вихованку  Івано-Франківського  міського  центру
дитячої  та  юнацької  творчості.  Малюнок  «Квітчастий  настрій».
(85 балів);

29.Гутака  Владислава,  учня  Старолисецької  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  Тисменицької  районної  ради  Івано-Франківської  області.
Малюнок «Ромашка» (88 балів);

30.Равчак Світлану, вихованку Скалатського будинку школярів Скалатської
об’єднаної  територіальної  громади  Підволочиського  району
Тернопільської  області.  Малюнок  «І  летить  повільним  рухом  цвіт
кульбаби білим пухом» (88 балів);

31.Зарецького  Максима,  учня  Крихівецької  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  Івано-Франківської  міської  ради  Івано-Франківської
області. Малюнок «Мелодія весни» (91 бал);

32.Хруставчук  Ірину,  ученицю  Крихівецької  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  Івано-Франківської  міської  ради  Івано-Франківської
області. Малюнок «Рослинний мотив» (85 балів);

33.Юрків  Вікторію,  ученицю  Крихівецької  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  Івано-Франківської  міської  ради  Івано-Франківської
області. Малюнок «Дерево бажань» (83 бали);



34.Євчук  Ірину, вихованку  Демидівського  навчально-виховного  комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів  – ліцей» Демидівської  районної
ради Рівненської області. Малюнок «Подорож Карпатами» (86 балів);

35.Сніховську  Ольгу,  ученицю  Судилківської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  Судилківської  сільської  ради  Шепетівського  району
Хмельницької області. Малюнок «Мої улюблені простори» (85 балів);

36.Щербакову  Наталію,  ученицю  загальноосвітньої  школи  № 31
м. Маріуполь  Донецької  області.  Малюнок  «Весняне  натхнення»
(90 балів);

37.Ковальчук  Олександру,  ученицю  Радивилівського  навчально-виховного
комплексу  «Школа  № 1  –  гімназія»  Рівненської  області.  Малюнок
«Природа в душі» (89 балів);

38.Панасюк Ірину, вихованку  гуртка  «Екопогляд»  Чечельницької  районної
станції юних натуралістів Вінницької області. Малюнок «Сон-трава нас
завжди дивуватиме» (85 балів);

39.Мороза Івана,  вихованця гуртка «Декоративний розпис» Локачинського
районного Будинку школяра Волинської області. Малюнок «Соняшники»
(82 бали);

40.Верлю  Христину,  ученицю  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
с. Гадинківці  Гусятинського  району  Тернопільської  області.  Малюнок
«Іриси» (84 бали);

41.Дацюк Анну, ученицю Хмельницької середньої загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів  № 13  ім. М. К. Чекмана,  м. Хмельницький.  Малюнок
«Ірис» (81 бал);

42.Седляш  Марію,  ученицю  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
с. Гадинківці  Гусятинського  району  Тернопільської  області.  Малюнок
«Латаття біле» (85 балів);

43.Сушкевич  Марію,  ученицю  Добропільського  навчально-виховного
комплексу  «Спеціалізована  школа  І-ІІІ  ступенів  № 4  з  поглибленим
вивченням  окремих  предметів  -  дошкільний  навчальний  заклад»
Добропільської міської ради Донецької області. Малюнок «Ніжні квіти»
(83 бали);

44.Тінькову  Маргариту,  ученицю  Криворізької  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 87 Криворізької міської ради Дніпропетровської області.
Малюнок «Кохання як троянди» (88 балів);

45.Гармидер  Абігаль,  ученицю 11 класу  спеціалізованої  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  № 4  з  поглибленим  вивчення  англійської  мови
м. Горішні Плавні Полтавської області (86 балів);

46.Скору  Богдану,  ученицю  Старолисецької  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  Тисменицької  районної  ради  Івано-Франківської  області.
Малюнок «Півонії деревовидні» (86 балів);



47.Устинову  Людмилу,  ученицю  9  класу  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів с. Межисить  Ратнівського  району  Волинської  області.
Малюнок «Цвітіння китайської троянди – незабутнє…» (83 бали);

48.Говеру Аліну, вихованку студії образотворчого мистецтва відділу «Школа
мистецтв»  Івано-Франківського  міського  Центру  дитячої  та  юнацької
творчості. Малюнок «Сонячні квіти» (82 бали);

49.Яновську  Єлизавету,  вихованку  гуртка  «Віта-Арт»  Будинку  творчості
дітей та юнацтва Приморського району м. Маріуполь Донецької області.
Малюнок «Червоні маки» (84 бали);

50.Каменську Карину, ученицю загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с. Нова
Вижва Старовижівського району Волинської області. Малюнок «Осіннє
листя» (82 бали);

51.Приймачук  Ольгу,  ученицю  7  класу  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  с. Сошичне  Камінь-Каширського  району  Волинської
області. Малюнок «Рослинні барви» (81 бал);

52.Пухальську Катерину, ученицю Маріупольської загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів  № 57  Маріупольської  міської  ради  Донецької  області.
Малюнок «Лісова галявина» (83 бали).

IІ. Нагородити дипломом Національного еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  призерів
ІІ етапу Всеукраїнського заочного тематичного конкурсу «День рослин –
2017» у категорії малюнок «Рослинний світ навколо нас»:

1. Стасів  Юлію,  вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі»  Центру  науково-
технічної  творчості  учнівської  молоді  м. Калуш  Івано-Франківської
області. Малюнок «Триколірна фіалка» (78 балів);

2. Киф’юка  Павла,  вихованця  гуртка  «Юні  квітникарі»  Снятинської
районної  станції  юних  натуралістів  Івано-Франківської  області.
Малюнок «Гісоп лікарський» (75 балів);

3. Говеру Аліну, вихованку студії образотворчого мистецтва відділу «Школа
мистецтв»  Івано-Франківського  міського  Центру  дитячої  та  юнацької
творчості. Малюнок «Соняхи» (74 бали);

4. Дутчин  Анну, вихованку  гуртка  «Фітодизайн  інтер’єру  та  ландшафту»
Центру науково-технічної творчості  учнівської  молоді м. Калуш Івано-
Франківської області (76 балів);

5. Лабенського  Назара,  12  років,  с. Червоний  Цвіт  Шепетівського району
Хмельницької області (75 балів);

6. Шперик  Євгенію,  вихованку  Хустської  районної  станції  юних
натуралістів Закарпатської області. Малюнок «Шафрани» (74 бали);

7. Черняк  Діану,  ученицю  Клубівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  Ізяславської  районної  ради  Хмельницької  області.
Малюнок «Золота осінь» (77 балів);



8. Гогільчин Лілію, вихованку гуртка Богородчанського районного будинку
дитячої  та  юнацької  творчості  Івано-Франківської  області.  Малюнок
«Догляд за квітами» (73 бали);

9. Боянівську  Вероніку,  вихованку  гуртків  Козівського  дитячого  парку
«Лісова пісня» Тернопільської області. Малюнок «Символ примирення»
(70 балів);

10.Обиход  Єлизавету,  ученицю  7  класу  Тульчинської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 1 Тульчинської міської ради Вінницької області.
Малюнок «Альпійські гори» (76 балів);

11.Сарвіну  Юліану, 12  років,  м. Курахове  Мар’їнського району Донецької
області. Малюнок «Вальс осені» (74 бали);

12.Великород  Вікторію,  вихованку  гуртка  «Образотворче  мистецтво»
комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Центр  дитячої  та
юнацької  творчості  «Гармонія»  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської області. Малюнок «Дика цибулька» (73 бали);

13.Бєляєву Анну, 12 років,  м. Бахмут Донецької  області.  Малюнок «Осінь
золота» (71 бал);

14.Артемову Олесю, вихованку гуртка «Віта-Арт» Будинку творчості дітей
та  юнацтва  Приморського  району  м. Маріуполь  Донецької  області.
Малюнок «Квіти» (72 бала);

15.Гаврильчик  Вікторію,  ученицю  Білятицької  загальноосвітньої  школи
І-ІІ  ступенів  Сарненського  району  Рівненської  області.  Малюнок
«Крокуси» (74 бали);

16.Антосєву  Діану,  14  років,  с. Гальчинці  Теофіпольського  району
Хмельницької області. Малюнок «Весняна галявина» (75 балів);

17.Погорицького  Олександра,  вихованця  Будинку  дитячої  та  юнацької
творчості смт. Козова Тернопільської області. Малюнок «Квітка сонця»
(76 балів);

18.Нероду Марію, ученицю 9 класу спеціалізованої загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивчення англійської мови м. Горішні
Плавні Полтавської області. Малюнок «Solanum tuberosum» (74 бали);

19.Романенкова  Івана,  вихованця  Добропільського  навчально-виховного
комплексу № 4 Донецької області. Малюнок «Тюльпани» (73 бали);

20.Сисак  Вікторію,  14  років,  с. Братківці  Тисменицького  району  Івано-
Франківської області. Малюнок «Квітни, мій краю» (75 балів);

21.Литвинчук  Анну,  вихованку  студії  образотворчого  мистецтва  відділу
«Школа  мистецтв»  Івано-Франківського  міського  центру  дитячої  та
юнацької творчості. Малюнок «Декоративне дерево» (78 балів);

22.Соловйову  Вікторію,  ученицю  9  класу  загальноосвітньої  школи  № 56
м. Маріуполь Донецької області. Малюнок «Медуниця» (74 бали);

23.Орлик Дар’ю, 14 років, с. Костогризове Каховського району Херсонської
області. Малюнок «Сонце степу» (75 балів);



24.Жмуру  Ірину,  ученицю  Селищинської  загальноосвітньої  школи
Сарненського  району  Рівненської  області.  Малюнок  «Дзвоники»
(75 балів);

25.Ніколаєву  Андріану,  вихованку  гуртка  «Цікава  хімія»  Дунаєвецької
станції юних натуралістів Хмельницької області. Малюнок «Осінній ліс»
(72 бали);

26.Костючек  Ольгу, ученицю  9  класу  Висоцької  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  Дубровицького  району  Рівненської  області.  Малюнок
«Місце для дракона» (75 балів);

27.Тищенко Валерію,  вихованку комунального позашкільного навчального
закладу «Центр дитячої та юнацької творчості «Гармонія» Криворізької
міської ради Дніпропетровської області. Малюнок «Лотоси» (69 балів);

28.Вальчука Віталія, 15 років, м. Львів. Малюнок «Лійка щастя» (70 балів);
29.Воянську Мар’яну, вихованку студії образотворчого мистецтва «Мозаїка»

Івано-Франківського  міського  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості.
Малюнок Квіти – моє життя» (73 бали);

30.Гнашко  Катерину,  вихованку  Добропільського  навчально-виховного
комплексу № 4 Донецької області. Малюнок «Цвітуть жоржини» (74 ба-
ли);

31.Височину Дар’ю, ученицю загальноосвітньої школи № 29 м. Маріуполь
Донецької області. Малюнок «Троянди» (71 бал);

32.Макарусь  Юлію,  ученицю  10  класу  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  с. Маковичі  Турійського  району  Волинської  області.
Малюнок «Рідний ліс» (75 балів);

33.Жир  Аліну,  вихованку  Демидівського  навчально-виховного  комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів  – ліцей» Демидівської  районної
ради Рівненської області. Малюнок «Бузок» (75 балів);

34.Савкову  Тетяну,  вихованку  Демидівського  навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей» Демидівської
районної ради Рівненської області. Малюнок «Узлісся» (74 бали);

35.Дашель  Анну,  вихованку  гуртка  «Арт-майстерня»  Костопільський
Будинку школярів та юнацтва Рівненської області. Малюнок «Горошок»
(70 балів);

36.Курлянову  Анжеліку,  вихованку  гуртка  «Основи  біоіндикації»  Центру
науково-технічної  творчості  учнівської  молоді  м. Калуша  Івано-
Франківської області. Малюнок «Символ смутку та любові» (71 бал);

37.Чернишову Тетяну, 16 років, с. Мд-Олександрівський. Малюнок «Золота
осінь» (72 бали);

38.Ющук  Ірину, 17  років,  с. Олексіївка  Сарненського  району  Рівненської
області. Малюнок «Прихід весни» (67 балів);

39.Василенко  Єлизавету,  ученицю  загальноосвітньої  школи  № 15
м. Маріуполь. Малюнок «Мавка» (67 балів);



40.Ісаєву  Валерію,  ученицю  Криворізької  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 87 Криворізької міської ради Дніпропетровської області.
Малюнок «Вогонь савани» (68 балів);

41.Кантор Лізу, ученицю загальноосвітньої школи № 10 м. Бахмут Донецька
області. Малюнок «Донбаські краєвиди» (70 балів);

42.Подгорняк Олександру, вихованку гуртка «Юні друзі природи» Хустської
районної станції юних натуралістів Закарпатської області (66 балів);

43.Граб Поліну, ученицю 11 класу спеціалізованої загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивчення англійської мови м. Горішні
Плавні Полтавської області. Малюнок «Рослинний світ мого підвіконня»
(70 балів);

44.Реуцьку  Владу,  ученицю  11  класу  загальноосвітньої  школи  № 10
м. Бахмут Донецької області. Малюнок «Подорожник» (68 балів);

45.Хомич Дарину, вихованку Томахівського навчально-виховного комплексу
Гощанського  району  Рівненської  області.  Малюнок  «Тюльпани»
(69 балів);

46.Мазій  Анастасію,  вихованку  Добропільського  навчально-виховного
комплексу № 4 Донецької області. Малюнок «Весна іде!» (66 балів);

47.Коваленка  Дмитра,  вихованця  позашкільного  навчально-виховного
об’єднання м. Кам’янець-Подільський Хмельницької  області.  Малюнок
«Осінь» (67 балів);

48.Токмину Анну, 14 років, с. Бугаївка Радивилівського району Рівненської
області. Малюнок «Кольоровий всесвіт» (67 балів);

49.Шевченко Анастасію, вихованку Мирнодолинського навчально-виховного
комплексу  Олександрівського  району  Донецької  області.  Малюнок
«Бережіть природу» (65 балів);

50.Куксу Лілію, вихованку Добропільського навчально-виховного комплексу
№ 4 Донецької області. Малюнок «Чарівні квіти» (65 балів);

51.Яременко  Єлизавету,  ученицю  Криворізької  загальноосвітньої  школи
№ 108 Дніпропетровської області. Малюнок «Загубилися в листі золоті
промінці» (66 балів);

52.Колоскова  Данила,  учня  9  класу  Білицької  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  № 9  Добропільської  міської  ради  Донецької  області.
Малюнок «Метелик» (65 балів);

53.Конюк  Лесю,  вихованку  гуртка  «Людина  і  довкілля»  Снятинської
районної  станції  юних  натуралістів  Івано-Франківської  області.
Малюнок «Лікоріс та лілії» (67 балів);

54.Кокоріну  Альону,  вихованку  навчально-виховного  комплексу  «Ліцей  –
школа № 14» м. Маріуполь Донецької області. Малюнок «Зимовий сад»
(65 балів);

55.Шутко  Таїсію,  14  років,  с. Бороняво  Хустського  району  Закарпатської
області. Малюнок «Диво – квіти» (64 бали);



56.Мороз  Катерину,  ученицю  Придніпровської  загальноосвітньої  школи
Нікопольського району Дніпропетровської області. Малюнок «Крокуси»
(65 балів);

57.Алексійчук  Аллу, вихованку студії  образотворчого мистецтва  «Розмай»
Костопільського  Будинку  школярів  та  юнацтва  Рівненської  області.
Малюнок «Лікарський безсмертник» (65 балів);

58.Теплову  Марію,  вихованку  Демидівського  навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей» Демидівської
районної ради Рівненської області. Малюнок «Свідок часу» (70 балів);

59.Вареник  Альону,  вихованку  народної  студії  образотворчого  мистецтва
«Фантазія»  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  м. Добропілля
Донецької області. Малюнок «Анютині глазки» (66 балів);

60.Кам’янецьку  Яну,  вихованку  гуртка  «Образотворче  мистецтво»
комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Центр  дитячої  та
юнацької  творчості  «Гармонія»  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської області. Малюнок «Веселі кульбабки» (66 балів);

61.Олексишину Кароліну, вихованку Івано-Франківського Міського центру
дитячої та юнацької творчості. Малюнок «Квіти моєї душі» (65 балів);

62.Лягоцьку  Вікторію,  ученицю  Кузьминогребельської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Христинівського  району  Черкаської  області.
Малюнок «Квіти» (64 бали);

63.Кругляк  Олесю,  вихованку  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
смт. Козова  Тернопільської  області.  Малюнок  «Цей  дивовижний  світ
рослин» (65 балів);

64.Ангел  Олесю,  ученицю  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
с. Гадинківці  Гусятинського  району  Тернопільської  області.  Малюнок
«Яблуневий цвіт» (70 балів);

65.Пецольд Марту, 13 років, с. Великополе Яворівського району Львівської
області. Малюнок «Природа навколо нас» (64 бали);

66.Мандзюка  Назарія,  вихованця  Радивилівського  навчально-виховного
комплексу  «Школа  № 1»  Рівненської  області.  Малюнок  «Краса
джунглів» (65 балів);

67.Стасюк  Ольгу,  вихованку  Радивилівського  навчально-виховного
комплексу  «Школа  № 1»  Рівненської  області.  Малюнок  «Метелиця»
(68 балів);

68.Круть  Вероніку,  ученицю  загальноосвітньої  школи  № 54  м. Маріуполь
Донецької області. Малюнок «Весна прийшла» (68 балів);

69.Фордюка  Назара,  вихованця  гуртка  «Образотворче  мистецтво»
Локачинського  районного  будинку  школяра  Волинської  області.
Малюнок «Вазон» (66 балів);



70.Онишкевич  Юлію,  вихованку  гуртка  «Рослини-символи  України»
Тернопільського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді. Малюнок «Квітка сонця» (64 бали);

71.Каплуна  Максима,  вихованця  Добропільського  навчально-виховного
комплексу № 4 Донецької області. Малюнок «Кленова гілка» (64 бали);

72.Сад  Ганну,  вихованку  Бишляцького  навчально-виховного  комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»
Володимирецького  району  Рівненської  області.  Малюнок  «Квіти»
(65 балів);

73.Городничу  Карину,  ученицю  Новопетрівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  Великоновосілковського  району  Донецької  області.
Малюнок «Чарівна лаванда» (65 балів);

74.Максимчук  Марію,  ученицю  Селидівської  загальноосвітньої  гімназії
Селидівської  міської  ради  Донецької  області.  Малюнок  «І  рослини
живуть по-справжньому» (64 бали);

75.Барабаш Ірину, вихованку Городенківського районного центру творчості
учнівської  молоді  Івано-Франківської  області.  Малюнок  «Квіти  для
мами» (64 бали);

76.Богуш Ірину, ученицю загальноосвітньої школи № 6 м. Дубно Рівненської
області. Малюнок «Дівчина на лузі» (64 бали);

77.Касатікову  Світлану,  вихованку  образотворчої  студії  «Колібрі»  Центру
дитячої  та  юнацької  творчості  м. Добропілля  Донецької  області.
Малюнок «Квітка для метелика» (64 бали);

78.Ревут  Катерину,  вихованку  гуртка  «Писанкарство»  Локачинського
районного Будинку школяра Волинської області. Малюнок «Навколо нас
казковий світ» (64 бали);

79.Астахову Дар’ю, ученицю загальноосвітньої школи № 17 Мирноградської
міської ради Донецької області. Малюнок «Чарівна квітка» (67 балів);

80.Белорибкіну  Олександру,  ученицю  загальноосвітньої  школи  № 54
м. Маріуполь Донецької області. Малюнок «Краса країни» (68 балів);

81.Кубишкіну Дарину, ученицю загальноосвітньої школи № 31 м. Маріуполь
Донецької області. Малюнок «Нічний пейзаж» (68 балів);

82.Пуцика  Михайла,  вихованця  Демидівського  навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей» Демидівської
районної  ради  Рівненської  області.  Малюнок  «Світанок  над  Стиром»
(67 балів);

83.Деркач  Діану,  13  років,  с. Сарнів  Волочиського  району  Хмельницької
області. Малюнок «Тигрові лілії» (64 бали);

84.Ізотову  Лідію,  вихованку  гуртка  «Юні  орнітологи»,  ученицю
Монастирецького  навчально-виховного  комплексу  «Загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів». Малюнок «Красуня орхідея»  (64 ба-
ли);



85.Ляпко  Катерину,  ученицю  Селидівської  загальноосвітньої  гімназії
Селидівської  міської  ради  Донецької  області.  Малюнок  «Гармонія
весняного ранкового саду» (68 балів);

86.Івашків Наталію, ученицю 11 класу Козівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 1, виховану гуртків Козівського дитячого парку «Лісова
пісня». Малюнок «Мак» (64 бали).

IІІ. Нагородити дипломом Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України переможців
ІІ етапу Всеукраїнського заочного тематичного конкурсу «День рослин –
2017» у категорії поетичний твір «Флора, яку я люблю»:

1. Чекмана  Ярослава,  вихованця  комунального  закладу  Дунаєвецької
міської  ради  «Станція  юних  натуралістів»  Хмельницької  області
(97 балів);

2. Лаврову Софію,  вихованку  Новостепанівського  навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний
навчальний заклад (дитячий садок)» Олександрівської районної ради
Донецької області (96 балів);

3. Магеру  Карину,  ученицю  Кременецької школи-інтернату
Тернопільської області (96 балів);

4. Мостового  Євгена,  вихованця  комунального  позашкільного
навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості «Гармонія»
Криворізької міської ради Дніпропетровської області (97 балів);

5. Платоничева  Павла,  12  років,  м. Українськ  Донецької  області
(95 балів);

6. Сергєєву  Марію,  вихованку  Добропільського  навчально-виховного
комплексу  «Спеціалізована  школа  І-ІІІ  ступенів  № 4 з  поглибленим
вивченням  окремих  предметів  -  дошкільний  навчальний  заклад»
Добропільської міської ради Донецької області (95 балів);

7. Губенко  Віру,  12  років,  с. Варварівка  Олександрівського  району
Донецької області (96 балів);

8. Дердюк  Вікторію,  12  років,  с. Браїлівка  Новоушицького  району
Хмельницької області (96 балів);

9. Олефиренко  Марину,  13  років,  с. Цукурине  Донецької  області
(95 балів).

10.Ляшко  Надію,  вихованку  Сарненського  навчально-виховного
комплексу «Школа-колегіум» ім. Т. Г. Шевченка (97 балів);

11.Омельчук  Маргариту,  14  років,  м. Кам’янець-Подільський
Хмельницької області (95 балів);

12.Сагайдак  Юлію,  14  років,  м. Калуш  Івано-Франківської  області
(96 балів);



13.Бєльц  Дар’ю,  ученицю  Криворізької  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 130 Дніпропетровської області (96 балів);

14.Покорську  Марію,  вихованку  Томахівського  навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний
навчальний заклад» Рівненської області (95 балів);

15.Івашків  Наталію,  ученицю  11  класу  Козівської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  № 1,  вихованку  гуртків  Козівського  дитячого
парку «Лісова пісня» Тернопільської області (94 бали);

16.Павлюка Дениса,  вихованця  Івано-Франківського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді (94 бали).

IV. Нагородити дипломом Національного еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  призерів
ІІ етапу Всеукраїнського заочного тематичного конкурсу «День рослин –
2017» у категорії поетичний твір «Флора, яку я люблю»:

1. Голуб Аліну, 12 років, м. Українськ Донецької області (89 балів);
2. Абдельмажид Ліну, ученицю навчально-виховного комплексу «Школа-

ліцей  інформаційних  технологій»  № 69  м. Маріуполя  Донецької
області (88 балів);

3. Шабанову  Вікторію,  ученицю  Бахмутської  загальноосвітньої  школи
I-III ступенів  № 10  Бахмутської  міської  ради  Донецької  області
(88 балів);

4. Гнідченкову  Катерину,  ученицю  навчального  закладу  «Білозерська
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  № 13»  Добропільської  міської
ради Донецької області (87 балів);

5. Мазур  Дар’ю,  ученицю  Придніпровської  загальноосвітньої  школи
I-III ступенів  Нікопольського  району  Дніпропетровської  області
(86 балів);

6. Галушку Івана, учня Малокаховського навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа – дошкільний навчальний заклад» Каховської
районної ради Херсонської області (85 балів);

7. Вязнікова  Владислава,  вихованця  гуртка  «Лікарські  рослини»
Ківерцівського  районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Волинської області (87 балів);

8. Безкоровайну Дар’ю, ученицю загальноосвітньої  школи І-ІІ  ступенів
№ 6 м. Покровська Донецької області (88 балів);

9. Буру Вікторію, вихованку гуртка «Ландшафтний дизайн» Ковельської
станції юних натуралістів Волинської області (85 балів);

10.Гуревича  Іллю,  учня  Михайлівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  Олександрівської  районної  ради  Донецької  області
(86 балів);



11.Луб  Олександру,  вихованку  Добропільського  навчально-виховного
комплексу  «Спеціалізована  школа  І-ІІІ  ступенів  № 4 з  поглибленим
вивченням  окремих  предметів  –  дошкільний  навчальний  заклад»
Добропільської міської ради Донецької області (85 балів);

12.Михалевич  Анастасію,  ученицю  навчально-виховного  комплексу
«Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступеня  –  дитячий  садок»  с. Гірники
Ратнівського району Волинської області (86 балів);

13.Опалько  Катерину,  ученицю  Вирівської  загальноосвітньої  школи
І-IІІ ступенів Сарненського району Рівненської області (85 балів);

14.Шмурікову Марію, 13 років, м. Хмельницький (84 бали);
15.Сончак Наталію, 13 років м. Івано-Франківськ (84 бали);
16.Трачука Руслана, учня Семидубського навчально-виховного комплексу

«Загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –  ліцей»  Дубенського  району
Рівненської області (85 балів);

17.Лахтюк  Алісу,  ученицю  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступеня  № 2
ім. М. Заліпи смт. Ратне Волинської області (83 бали);

18.Лапюк  Софію,  вихованку  Костопільського  будинку  школярів  та
юнацтва Рівненської області (85 балів);

19.Мельник  Юлію,  14  років,  с. Гринівці  Любарського  району
Житомирської області (84 бали);

20.Нікітчук  Катерину,  вихованку  Полянського  навчально-виховного
комплексу  «Дошкільний  навчальний  заклад  –  школа  І-ІІ  ступенів»
Славутської районної ради Хмельницької області (83 бали);

21.Салінську  Софію,  вихованку  навчально-виховного  комплексу  «ЗОШ
I-III  ступеня  –  дитячий  садок»  с. Залухів  Ратнівського  району
Волинської області (85 балів);

22.Ціцюру Соломію, 15 років, м. Івано-Франківськ (84 бали);
23.Кравчук Христину, 15 років, м. Івано-Франківськ (83 бали);
24.Клявіну  Олесю,  вихованку  Добропільського  навчально-виховного

комплексу  «Спеціалізована  школа  І-ІІІ  ступенів  № 4 з  поглибленим
вивченням  окремих  предметів  –  дошкільний  навчальний  заклад»
Добропільської міської ради Донецької області (82 бали);

25.Мак  Ілону,  ученицю  6-Б  класу  Кам’янець-Подільського  навчально-
виховного  комплексу  № 9  імені  А. М. Трояна  Хмельницької  області
(84 бали);

26.Заячук  Мар’яну,  вихованку  Івано-Франківського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді (82 бали);

27.Шеремету Тетяну, вихованку Івано-Франківського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді (83 бали);

28.Ільїну  Наталю,  ученицю 11 класу  Маріупольської  загальноосвітньої
школи І–ІІІ ступенів № 20 Донецької області (85 балів);



29.Герасимчук  Ольгу,  ученицю  11  класу  Хоровецького  навчально-
виховного  комплексу  «Дошкільний  навчальний  заклад,  середня
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Славутського  району
Хмельницької області (82 бали);

30.Ятчук  Світлану,  ученицю  навчально-виховного  комплексу
«Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступеня,  дитячий  садок»  с. Конище
Ратнівського району Волинської області (83 бали);

31.Скворцову  Олександру,  ученицю  Михайлівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Олександрівської районної ради Донецької області
(81 бал);

32.Коваленко  Тетяну,  15  років,  с. Кузьмина  Гребля  Христинівського
району Черкаської область (81 бал);

33.Фень  Юлію,  вихованку  «Луцького  навчально-виховного  комплексу
загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  № 7  –  природничий  ліцей»
Волинської області (82 бали);

34.Сергеєчеву Владиславу, 13 років, м. Хмельницький (81 бал).

V. Роботи  переможців  Конкурсу  опублікувати  в  науково-
художньому журналі  для дітей та  юнацтва «Паросток» та  газеті  «Юний
натураліст», розмістити на електронних сторінках Національного еколого-
натуралістичного центру в мережі інтернет. 

VI. Висловити  подяку всім  школярам,  які  взяли  участь  у
Всеукраїнському заочному тематичному конкурсі «День рослин – 2017», та
їхнім керівникам. 

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


