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

НАКАЗ
м. Київ

«03» жовтня 2018 р. № 88

Про підсумки І етапу Європейської фенологічної кампанії
та Всеукраїнської фенологічної кампанії «GLOBE 365»
в рамках міжнародної науково-освітньої програми GLOBE

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних заходів з дітьми та
учнівською молоддю на 2018 рік Національний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України як координатор програми
GLOBE  («Глобальне  вивчення  та  спостереження  з  метою  поліпшення
довкілля») в Україні проводить Всеукраїнську фенологічну кампанію «GLOBE
365» в рамках Європейської фенологічної кампанії.

Метою  кампанії  є  заохочення  учнівської  молоді  та  учителів  до
спостереження за сезонними змінами рослин та глибшого розуміння фенології
як  науки,  оволодіння  навичками  наукових  досліджень,  проведення
спостережень та вимірів, опису їх результатів, формулювання висновків.

Відповідно до результатів І етапу (березень – червень 2018 р.) кампанії за
надісланими звітами та віртуальними нагородами на міжнародному веб-сайті
програми GLOBE (Honor Roll Recognition)

Н А К А ЗУ Ю :

І. Вручити  міжнародні  сертифікати  за  підписом  директора
головного офісу програми  GLOBE Т. Мерфі та директора Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, доктора педагогічних
наук,  професора,  координатора  програми  GLOBE в  Україні
В. В. Вербицького за найбільшу кількість внесених даних на міжнародному
веб-сайті програми протягом І етапу Всеукраїнської фенологічної кампанії
«GLOBE 365» закладам позашкільної та загальної середньої освіти:

1. Міському  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Чернівецької міської ради;

2. Івано-Франківській міській дитячій екологічній станції;
3. Калениківській  загальноосвітній  школі  І–ІІІ  ступенів  Решетилівської

районної ради Полтавської області
4. Хмелівській  загальноосвітній  школі  І-ІІІ  ступенів  Краснопільської

селищної ради Сумської області;



5. Опорному  загальноосвітньому  навчальному  закладу  "Жоравський
навчально-виховний  комплекс  "Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –
дошкільний навчальний заклад (ясла - садок)"" Яготинської районної ради
Київської області;

6. Комунальному  закладу  «Міський  центр  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Луцької міської ради»;

7. Полтавській  загальноосвітній  школі  І-ІІІ  ступенів  № 30  Полтавської
міської ради Полтавської області;

8. Комунальному закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної
ради;

9. Сагайдацькому  навчально-виховному  комплексу  «загальноосвітній
навчальний  заклад  І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад»
Шишацької селищної ради Полтавської області;

10.Удачненській загальноосвітній школі I-III ступенів Покровської районної
ради Донецької області;

11.Загальноосвітній  школі  І-ІІ  ступенів  села  Яревище  Старовижівського
району Волинської області;

12.Комунальній  установі  Миропільської  селищної  ради  «Опорний
навчальний заклад «Миропільська гімназія» Житомирської області;

13.Чорнухинській  районній  станції  юних  натуралістів  Чорнухинського
району Полтавської області;

14.Менській гімназії Менської міської ради Чернігівської області;
15.Комунальному  закладу  "Станція  юних  натуралістів"  Радомишльської

міської ради Житомирської області;
16.Комунальному закладу Сумської міської ради «Сумський міський центр

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;
17.Строківській  загальноосвітній  школі  І-ІІІ  ступенів  Попільнянської

селищної ради Житомирської області.

ІІ. Вручити  міжнародні  сертифікати  за  підписом  директора
головного офісу програми  GLOBE Т. Мерфі та директора Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, доктора педагогічних
наук,  професора,  координатора  програми  GLOBE в  Україні
В. В. Вербицького за  успішне проведення спостережень протягом І  етапу
Всеукраїнської фенологічної кампанії «GLOBE 365» вчителям:

1. Гавучак  Надії  Миколаївні,  керівнику  гуртка  Міського  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької міської ради;

2. Курилекно  Ользі  Іванівні,  керівнику  гуртка  Міського  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької міської ради;

3. Приймак  Карині  Олександрівні,  керівнику  гуртка  Міського  центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької міської
ради;



4. Васильчишин  Богдані  Богданівні,  завідувачу  еколого-натуралітичним
відділом,  керівнику  гуртка  «Юні  екологи»  Івано-Франківської  міської
дитячої екологічної станції;

5. Тищенко  Людмилі  Миколаївні,  вчителю  біології  Калениківської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Решетилівської  районної  ради
Полтавської області;

6. Чичикало  Валентині  Миколаївні,  вчителю  біології  Хмелівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Краснопільської  селищної  ради
Сумської області;

7. Бойко Наталії  Василівні,  вчителю біології  опорного загальноосвітнього
навчального  закладу  "Жоравський  навчально  -  виховний  комплекс
"Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  -  дошкільний  навчальний  заклад
(ясла - садок)"";

8. Борсук  Наталії  Петрівні,  керівнику  гуртків  комунального  закладу
«Міський  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Луцької міської ради»;

9. Токар  Світлані  Петрівні,  вчителю  хімії  Полтавської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 30 Полтавської міської ради Полтавської області;

10.Бобровській  Валентині  Анатоліївні,  завідувачу  відділу  біології  і
сільського  господарства  комунального  закладу  „Станція  юних
натуралістів” Рівненської обласної ради;

11.Гайдаченко  Людмилі  Павлівні,  завідувачу  методичного  відділу
комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної
ради;

12.Гоменюк Катерині  Миколаївні,  керівнику гуртків комунального закладу
„Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради;

13.Луцишин Світлані Михайлівні,  керівнику гуртків комунального закладу
„Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради;

14.Поддубняк  Руслані  Валеріївні,  керівнику гуртків  комунального закладу
„Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради;

15.Ромашко  Раїсі  Ярославівні,  керівнику  гуртків  комунального  закладу
„Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради;

16.Тумко  Марині  Дмитрівні,  вчителю  хімії  Сагайдацького  навчально-
виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад» Шишацької селищної ради Полтавської
області;

17.Перовій  Наталії  Миколаївні,  вчителю  географії  Удачненської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Покровської  районної  ради
Донецької області;

18.Постригачу  Євгену  Вікторовичу,  вчителю  географії  загальноосвітньої
школи І-ІІ  ступеня села  Яревище Старовижівського району Волинської
області;



19.Могилевській  Тетянаі  Миколаївні,  директору  Чорнухинської  районної
станції юних натуралістів Полтавської області;

20.Вовченко Ірині Олександрівні, вчителю біології та хімії Менської гімназії
Менської міської ради Чернігівської області;

21.Данилюк Олесі Іванівні, вчителю біології та хімії комунальної установи
Миропільської  селищної  ради  «Опорний  навчальний  заклад
«Миропільська гімназія»;

22.Закатюк  Ірині  Леонідівні,  керівнику  гуртка  комунального  закладу
"Станція юних натуралістів" Радомишльської міської ради Житомирської
області;

23.Івановій  Тетяні  Олександрівні,  керівнику  гуртка  комунального  закладу
Сумської міської ради – Сумський міський центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді;

24.Геращенко  Альоні  Павлівні,  вчителю  біології  Строківської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Попільнянського  району
Житомирської області.

ІІІ. Вручити  відзнаки  за  успішне  проведення  спостережень
протягом  І  етапу  Всеукраїнської  фенологічної  кампанії  «GLOBE 365»
учням та вихованцям:

1. Ракочому  Вітязьславу,  вихованцю  гуртка  «Основи  фенології»
комунального  закладу  «Чернівецький  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді», учню 8 класу Чернівецької
гімназії № 2;

2. Волощуку Євгену, вихованцю гуртка «Основи фенології» комунального
закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді», учню 9 класу Чернівецького ліцею № 1;

3. Міхєєвій  Анісії,  вихованці  гуртка  «Основи  фенології»  комунального
закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді», учениці 4 класу Чернівецької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 5;

4. Котковій Ользі, учениці 6 класу опорного загальноосвітнього навчального
закладу  "Жоравський  навчально-виховний  комплекс  "Загальноосвітня
школа  І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад  (ясла  -  садок)""
Яготинської районної ради Київської області;

5. Сороці  Анжеліці,  учениці  6  класу  опорного  загальноосвітнього
навчального  закладу  "Жоравський  навчально-виховний  комплекс
"Загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний навчальний заклад
(ясла - садок)"" Яготинської районної ради Київської області;

6. Микитенку  Назарію,  учню  6  класу  опорного  загальноосвітнього
навчального  закладу  "Жоравський  навчально-виховний  комплекс



"Загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний навчальний заклад
(ясла - садок)"" Яготинської районної ради Київської області;

7. Моргуну Івану, учню 6 класу опорного загальноосвітнього навчального
закладу  "Жоравський  навчально-виховний  комплекс  "Загальноосвітня
школа  І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад  (ясла  -  садок)""
Яготинської районної ради Київської області;

8. Микулець  Максиму,  учню  6  опорного  загальноосвітнього  навчального
закладу  "Жоравський  навчально-виховний  комплекс  "Загальноосвітня
школа  І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад  (ясла  -  садок)""
Яготинської районної ради Київської області;

9. Мартиненку  Сергію,  учню  6  класу  опорного  загальноосвітнього
навчального  закладу  "Жоравський  навчально-виховний  комплекс
"Загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний навчальний заклад
(ясла - садок)"" Яготинської районної ради Київської області;

10.Федоровичу  Євгену,  учню  6  класу  опорного  загальноосвітнього
навчального  закладу  "Жоравський  навчально-виховний  комплекс
"Загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний навчальний заклад
(ясла - садок)"" Яготинської районної ради Київської області;

11.Левицькому Олександру, учню 6 класу комунальної установи "Опорний
навчальний  заклад  "Старочуднівськогутянський  заклад  загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів"" Житомирської області;

12.Багінській  Діані,  учениці  9  класу  комунальної  установи  "Опорний
навчальний  заклад  "Старочуднівськогутянський  заклад  загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів"" Житомирської області;

13.Гурській  Ярославі,  учениці  11  класу  комунальної  установи  "Опорний
навчальний  заклад  "Старочуднівськогутянський  заклад  загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів"" Житомирської області;

14.Хом’як  Мирославі,  учениці  11  класу  комунальної  установи  "Опорний
навчальний  заклад  "Старочуднівськогутянський  заклад  загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів"" Житомирської області;

15.Гуцал  Катерині,  учениці  11  класу  Мушкутинецької  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Дунаєвецького району Хмельницької області;

16.Гусару  Максиму,  учню  11  класу  Мушкутинецької  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Дунаєвецького району Хмельницької області;

17.Бойко  Анастасії,  вихованці  Івано-Франківської  міської  дитячої
екологічної станції;

18.Голубчак  Олександрі,  вихованці  Івано-Франківської  міської  дитячої
екологічної станції;

19.Міщук  Діані,  вихованці  Івано-Франківської  міської  дитячої  екологічної
станції;

20.Мусійчук  Альбіні,  вихованці  Івано-Франківської  міської  дитячої
екологічної станції;



21.Кашубі Марті, вихованці Івано-Франківської міської дитячої екологічної
станції;

22.Пелих Вікторії,  вихованці Івано-Франківської міської дитячої екологічної
станції;

23.Пелих  Діані,  вихованці  Івано-Франківської  міської  дитячої  екологічної
станції;

24.Федоренко  Анні,  вихованці  Івано-Франківської  міської  дитячої
екологічної станції;

25.Цюпер Ользі,  вихованці  Івано-Франківської  міської  дитячої  екологічної
станції;

26.Цюперу  Богдану,  вихованцю  Івано-Франківської  міської  дитячої
екологічної станції;

27.Пахар Аріні,  учениці  11 класу Калениківської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Решетилівської районної ради Полтавської області;

28.Терещенко Кароліні,  учениці 11 класу Калениківської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Решетилівської районної ради Полтавської області;

29.Супрун  Вікторії,  учениці  11  класу  Калениківської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Решетилівської районної ради Полтавської області;

30.Каландирець  Анні,  учениці  11  класу  Калениківської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Решетилівської районної ради Полтавської області;

31.Папірній Тетяні, учениці 7 класу Кичкирівської загальноосвітньої школи
I-II  ступенів  Радомишльської  районної  ради  Житомирської  області,
вихованці  гуртка  "Основи  гідробіології"  комунального  закладу
«Радомишльська станція юних натуралістів» Житомирської області;

32.Вознюк Каріні, учениці 7 класу, Кичкирівської загальноосвітньої школи
I-II  ступенів  Радомишльської  районної  ради  Житомирської  області,
вихованці  гуртка  "Основи  гідробіології"  комунального  закладу
«Радомишльська станція юних натуралістів» Житомирської області;

33.Данилюку  Назару,  учню  7  класу  опорного  навчального  закладу
"Миропільська гімназія" Романівського району Житомирської області;

34.Нечаєвій  Єлизаветі,  учениці  7  класу  опорного  навчального  закладу
"Миропільська гімназія" Романівського району Житомирської області;

35.Салюк  Владиславі,  учениці  7  класу  опорного  навчального  закладу
"Миропільська гімназія" Романівського району Житомирської області;

36.Лащ Анні, учениці 7 класу опорного навчального закладу "Миропільська
гімназія" Романівського району Житомирської області;

37.Довгалюк  Олександрі,  вихованці  гуртка  „Екологічний  театр”
комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної
ради;

38.Сергеєваій  Ользі,  вихованці  гуртка  „Екологічний  театр”  комунального
закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради;



39.Дубчаку  Іллі,  вихованцю  гуртка  „Домашні  улюбленці”  комунального
закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради;

40.Кравчуку Богдану, вихованцю гуртка „Домашні улюбленці” комунального
закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради;

41.Печончик Поліні, вихованці гуртка „Юні зоологи” комунального закладу
„Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради;

42.Дуніній  Анні,  учениці  3  класу  Колоденської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Рівненської районної ради, вихованці гуртка „Рослинники”
комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної
ради;

43.Ігнатюку Дмитру, учню 3 класу  Колоденської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Рівненської районної ради, вихованцю гуртка „Рослинники”
комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної
ради;

44.Ігнатюк Анастасії, учениці 7 класу Колоденської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Рівненської районної ради, вихованці гуртка „Рослинники”
комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної
ради;

45.Ромашко  Катерині,  учениці  5  класу  навчально-виховного  комплексу
„Колегіум”  Рівненської  міської  ради,  вихованці  гуртка  „Рослинники”
комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної
ради;

46.Сторожук Наталії, учениці 6 класу Рівненської загальноосвітньої школи
І-ІІ  ступенів  № 16  Рівненської  міської  ради,  вихованці  гуртка
„Рослинники”  комунального  закладу  „Станція  юних  натуралістів”
Рівненської обласної ради;

47.Вознюк  Анні,  учениці  4  класу  Рівненської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 5, вихованці гуртка „Рослинники” комунального закладу
„Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради;

48.Сидорчук  Юлії,  учениці  7  класу  навчально-виховного  комплексу
„Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей” № 19 Рівненської міської
ради,  вихованці  гуртка  „Рослинники”  комунального  закладу  „Станція
юних натуралістів” Рівненської обласної ради;

49.Парфенюк  Ангеліні,  учениці  7  класу  навчально-виховного  комплексу
„Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей” № 19 Рівненської міської
ради,  вихованці  гуртка  „Рослинники”  комунального  закладу  „Станція
юних натуралістів” Рівненської обласної ради;

50.Москвяк  Дарині,  учениці  7  класу  навчально-виховного  комплексу
„Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей” № 19 Рівненської міської
ради,  вихованці  гуртка  „Рослинники”  комунального  закладу  „Станція
юних натуралістів” Рівненської обласної ради;



51.Антонеску  Олександру,  вихованцю  гуртка  «Юні  рослинники»
Чернівецького  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Чернівецької міської ради;

52.Бажану Володимиру, вихованцю гуртка «Юні рослинники» Чернівецького
міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Чернівецької міської ради;

53.Клименко Вікторії,  вихованці  гуртка  «Юні  рослинники»  Чернівецького
міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Чернівецької міської ради;

54.Хливнюк  Юлії,  вихованці  гуртка  «Юні  рослинники»  Чернівецького
міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Чернівецької міської ради;

55.Чопик Анні, вихованці гуртка «Юні рослинники» Чернівецького міського
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької
міської ради;

56.Чорней  Діані,  вихованці  гуртка  «Юні  рослинники»  Чернівецького
міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Чернівецької міської ради;

57.Пелепчанській Аліні,  вихованці гуртка «Юні квітникарі» Чернівецького
міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Чернівецької міської ради;

58.Стояновій  Вікторії,  вихованці  гуртка  «Юні  квітникарі»  Чернівецького
міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Чернівецької міської ради;

59.Анафрієсу  Івану,  вихованцю  гуртка  «Юні  охоронці  природи»
Чернівецького  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Чернівецької міської ради;

60.Бортник  Ксеніяї,  вихованці  гуртка  «Юні  охоронці  природи»
Чернівецького  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Чернівецької міської ради;

61.Бабій Катерині, вихованці гуртка «Юні охоронці природи» Чернівецького
міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Чернівецької міської ради;

62.Нягу Катерині, вихованці гуртка «Юні охоронці природи» Чернівецького
міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Чернівецької міської ради;

63.Дометращук  Дар'ї,  вихованці  гуртка  «Юні  охоронці  природи»
Чернівецького  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Чернівецької міської ради;

64.Павлюк  Олександрі,  вихованці  гуртка  «Юні  охоронці  природи»
Чернівецького  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Чернівецької міської ради;



65.Гостю Василю, вихованцю гуртка «Юні охоронці природи» Чернівецького
міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Чернівецької міської ради;

66.Кутовому Максиму, учню 11 класу Сагайдацького навчально-виховного
комплексу Шишацької селищної ради Полтавської області;

67.Незямову Максиму, учню 11 класу Сагайдацького навчально-виховного
комплексу Шишацької селищної ради Полтавської області;

68.Шпанкіну Максиму, учню 11 класу Сагайдацького навчально-виховного
комплексу Шишацької селищної ради Полтавської області;

69.вихованцям  гуртка  "Globe  у  моєму  закладі"  комунального  закладу
"Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді", учням 10 класу загальноосвітньої школи № 14 міста
Чернівці;

70.Павук  Аллі,  вихованці  гуртка "Біологія  людини"  комунального закладу
"Міський  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Луцької міської ради", учениці 9 класу комунального закладу "Луцький
навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 10 -
професійний ліцей Луцької міської ради";

71.Тесуновій  Анні,   вихованці  гуртка  "Біологія  людини"  комунального
закладу  "Міський  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді  Луцької  міської  ради",  учениці  9  класу  комунального  закладу
"Луцький  навчально-виховний  комплекс  загальноосвітня  школа
І-ІІ ступенів № 10 - професійний ліцей Луцької міської ради";

72.Савельєвій  Валерії,  вихованці  гуртка  "Біологія  людини"  комунального
закладу  "Міський  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді  Луцької  міської  ради",  учениці  9  класу  комунального  закладу
"Луцький  навчально-виховний  комплекс  загальноосвітня  школа
І-ІІ ступенів № 10 - професійний ліцей Луцької міської ради";

73.Литовченко  Єві,  учениці  2  класу  опорного  закладу  "Чорнухинська
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  імені  Г.С.  Сковороди",  вихованці
Чорнухинської районної Станції юних натуралістів Полтавської області;

74.Учням  7  класу  Старокривинського  навчально-виховного  комплексу
"дошкільний  навчальний  заклад  -  школа  І-ІІІ  ступенів  "  Славутської
районної ради Хмельницької області;

75.Павленко  Мирославі,  учениці  6  класу  Удачненської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів,  вихованці  гуртка  «Географічне  краєзнавство»
комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Станція  юних
натуралістів» Покровської районної ради Донецької області;

76.Семенюк Ірині,  учениці  7  класу Удачненської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів, вихованці гуртка «Географічне краєзнавство» комунального
позашкільного  навчального  закладу  «Станція  юних  натуралістів»
Покровської районної ради Донецької області;



77.Моісеєвій Аліні, учениці 8 класу Удачненської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів, вихованці гуртка «Географічне краєзнавство» комунального
позашкільного  навчального  закладу  «Станція  юних  натуралістів»
Покровської районної ради Донецької області;

78.Переясловській  Діані,  учениці  10  класу Удачненської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів,  вихованці  гуртка  «Географічне  краєзнавство»
комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Станція  юних
натуралістів» Покровської районної ради Донецької області;

79.Приймак Любові, учениці 10 класу Удачненської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів, вихованці гуртка «Географічне краєзнавство» комунального
позашкільного  навчального  закладу  «Станція  юних  натуралістів»
Покровської районної ради Донецької області;

80.Яременку  Єгору,  учню  5  класу  комунальної  установи  «Сумська
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9»  міста Суми Сумської області;

81.Арендаруку Назарію, учню 7 класу загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
села Яревище Старовижівського району Волинської області;

82.Білицькій  Єлизаветі,  учениці  7  класу  загальноосвітньої  школи
І-ІІ ступенів села Яревище Старовижівського району Волинської області;

83.Вашестюк  Анастасії,  учениці  7  класу  загальноосвітньої  школи
І-ІІ ступенів села Яревище Старовижівського району Волинської області;

84.Хомич Анастасії, учениці 7 класу загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
села Яревище Старовижівського району Волинської області.

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


