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

НАКАЗ
м. Київ

«27» грудня 2018 р.

№ 101

Про підсумки Всеукраїнського
конкурсу школярів та учнівської
молоді «Вчимося заповідувати – ІV етап»
2018 р.
Відповідно до Конвенції збереження біологічного різноманіття в Україні
та Указу Президента України № 838/2005 від 23.05.2005 р. «Про заходи щодо
подальшого розвитку природно-заповідної справи в Україні», Національний
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки
України за сприяння Відділу формування та розвитку екомережі й об’єктів
природно-заповідного фонду Департаменту заповідної справи та екомережі
Мінприроди України і Національного природного парку «Голосіївський» підбив
підсумки щорічного Всеукраїнського конкурсу «Вчимося заповідувати —
ІV етап».
Відповідно до Положення, конкурсна комісія звертала увагу на
відповідність творчих робіт визначеним завданням, а саме:
1. встановлення, вивчення раритетних фітоценозів (Червона книга
України, Зелена книга України), складення їхніх переліків, картування
місцезростань, розробка заходів охорони в межах території, що досліджувалась;
2. виявлення та дослідження угруповань рідкісних, регіонально рідкісних,
зникаючих рослин у межах певного регіону з подальшою фотофіксацією,
кількісним аналізом та оцінкою їхнього стану;
3. встановлення основних факторів антропогенного впливу на довкілля,
оволодіння методом оцінки негативного впливу на рослинний світ;
4. просвітницька робота щодо значення збереження червонокнижних
видів рослин;
5. еколого-краєзнавча робота у сфері природоохоронної діяльності,
розроблення методичних рекомендацій з еколого-просвітницької діяльності
молоді щодо збереження та відтворення рідкісних видів рослин.
Також в обов’язковому порядку відмічалася наявність у представлених на
конкурс матеріалах:
відомостей про колектив-учасник конкурсу, сферу його діяльності;
інформаційних даних про проведені експедиції, походи, опис рослинного
світу території, яка досліджувалася з деталізацією на мапі видів, що занесені до
Червоної книги України та Зеленої книги України;
документації про роботу щодо заповідання території;
фото- або відеоматеріалів, які підтверджували факти порушень
природоохоронного законодавства;
звітів про масово-агітаційну та просвітницьку роботу з громадськістю
щодо значення рідкісних і зникаючих видів рослин (проведення тематичних

занять, лекцій, бесід, видання буклетів, листівок, плакатів, здійснення виступів
у пресі, на радіо, телебаченні тощо).
У 2018 році учасниками конкурсу стали заклади загальної середньої
освіти та заклади позашкільної освіти. Роботи представлені у вигляді наукових
робіт, звітів, фотоінформаційних матеріалів, настільної гри. Всього надіслано 88
робіт з 18 регіонів України, а саме: Вінницької, Волинської, Дніпропетровської,
Житомирської, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Київської,
Луганської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Херсонської,
Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей.
За залучення учнівської молоді до практичної природоохоронної роботи
щодо заповідання раритетних фітоценозів висловлюємо вдячність:
1. Віньковецькій районній державній адміністрації, відділу освіти, молоді та
спорту (начальник В.О. Арсенюк).
2. Волинському обласному еколого-натуралістичному центру (директор
В.А. Остапчук).
3. Вінницькій
обласній
станції
юних
натуралістів
(директор
О.А. Драгомирецька).
4. Комунальному закладу позашкільної освіти «Обласний екологонатуралістичний центр» Житомирської обласної ради (директор
Н. С. Бордюг).
5. Комунальному закладу «Запорізький обласний центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради
(директор М.А. Ярмощук).
6. Комунальному закладу освіти «Дніпропетровський обласний екологонатуралістичний центр дітей та учнівської молоді» (директор
Ю.Ф. Педан).
7. Івано-Франківському обласному еколого-натуралістичному центру
учнівської молоді (директор Т.В. Ґудзик).
8. Кіровоградському обласному центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді (директор О.В. Поркуян).
9. Комунальному закладу «Львівський обласний центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді» (директор А.О. Кийко).
10.Полтавському еколого-натуралістичному центру учнівської молоді
(директор В.Г. Бедніна).
11.Комунальному закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної
ради (директор В.Ф. Воробей).
12.Комунальному закладу Сумської обласної ради – обласний центр
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю (ОЦПО та РТМ)
(директор Л.В. Тихенко).
13.Комунальному закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді» Херсонської обласної ради (директор Е.В. Вітренко).
14.Хмельницькому обласному еколого-натуралістичному центру учнівської
молоді (директор В.В. Климчук).
15.Комунальному закладу «Черкаський обласний центр роботи з
обдарованими
дітьми
Черкаської
обласної
ради»
(директор
Л.В. Давиденко).

16.16. Комунальному закладу «Чернівецький обласний центр екологонатуралітичної творчості учнівської молоді» (директор Л.Ю. Головченко).
17.17. Комунальному закладу «Чернігівська обласна станція юних
натуралістів» (директор Л.А. Трегубова).
На підставі висновків журі конкурсу
НАКАЗУЮ:
І. Визнати переможцями Всеукраїнського конкурсу школярів та
учнівської молоді «Вчимося заповідувати - ІV етап» та нагородити
грамотою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді Міністерства освіти і науки України за змістовну роботу щодо
вивчення і збереження природи рідного краю, практичну природоохоронну
діяльність, спрямовану на заповідання рідкісних видів рослин:
за І місце (100 балів):
1. Учнів 7 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Любохини
Волинської області з роботою на тему «Рідкісна флора села Любохини».
2. Чумак Юлію, Якшина Тимофія, вихованців гуртка «Юні екологи»
Комунального закладу «Дитячий екологічний центр» Кам’янської міської
ради Дніпропетровської області з роботою на тему «Обґрунтування
подальшого
заповідання
комплексної
пам’ятки
природи
загальнодержавного значення «Урочище «Лелія».
3. Вихованців гуртка «Юні екологи» Комунального позашкільного
навчального закладу «Станція юних натуралістів Тернівського району»
Криворізької міської ради Дніпропетровської області з роботою на тему
«Заказник «Балка Північна Червона» в небезпеці!».
4. Сухолецьку Євгенію, Закржевську Анну, вихованців гуртка «Людина і
довкілля» Енергодарського центру туризму, краєзнавства та спорту
Енергодарської міської ради Запорізької області з роботою на тему
«Вивчення об'єктів природної спадщини Великого Лугу».
5. Учнів 3 класу Мелітопольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 23
Запорізької області з роботою «Настільна гра «Екорейнжери».
6. Парамонову Валерію, вихованку гуртка «Юні екологи» Старобільського
районного Будинку творчості дітей та юнацтва Луганської області з
роботою на тему «Рослинність і флора урочищ «Стінки» Старобільського
степу».
7. Лісовецьку Юлію, ученицю 10 класу, вихованку гуртка «Географічне
краєзнавство» Великомостівського опорного закладу загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів Львівської області з роботою на тему «Створення
ботанічного заказника загальнодержавного значення «Малополіський
шафран».
8. Вихованців клубу «Дивосвіт» Новооржицької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Оржицького району Полтавської області з роботою на тему
"Проектований ландшафтний заказник "Широкий яр".
9. Членів загону «Екологічна варта» спеціалізованої
загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням предметів
природничо-математичного циклу ім. Л.І. Бугаєвської Полтавської області

з роботою на тему «Просторово-екологічна структура флори та
рослинності острова «Хвилеріз» околиць м. Горішні Плавні».
10.Членів екологічного загону «Флора» Зіньківської спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів № 2 Полтавської області з роботою на тему «Віковічні дуби
Зіньківщини як об'єкти перспективні для заповідання».
11.Вихованців екологічного проекту «Природолюби», учнів 7-9 класів
Скородистицької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, "Школи
життєтворчості" Іркліївської об'єднаної територіальної громади
Чорнобаївського району Черкаської області з роботою на тему "Чому
зникають первоцвіти?".
12.Вихованців Екологічного центру Рівненського міського Палацу дітей та
молоді з роботою "Проект "Зелені сторінки Червоної книги (лілія лісова
/lilium martagon l./ на території Рівненської області)".
13.Ротар Вікторію, ученицю 8 класу Полянського навчально-виховного
комплексу Чернівецької області.
14.Ралко Максима, Кокадей Руслана, учнів 10 класу Озерянської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, вихованців гуртка «Юні друзі
природи» Комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних
натуралістів» Чернігівської області з роботою на тему «Вивчити,
зберегти, заповідати, примножити».
15.Марчана Максима, учня 9 класу, вихованця гуртка «Юний дослідник»
Великокозліївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ріпкинського
району Чернігівської області з роботою на тему «Лісове урочище
Любецький масив як перспективна природоохоронна територія в
Ріпкинському районі Чернігівської області».
1.
2.

3.

4.

5.

за ІІ місце (88 балів):
Пошукову групу «Поліське джерело» Вільської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Черняхівського району Житомирської області з роботою на
тему «Заповідними стежками Полісся».
Вихованців гуртка «Юні охоронці природи» Комунального закладу
«Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді» на базі Плетеноташлицької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради Кіровоградської області.
Тузенко Анастасію, Бабич Тетяну, вихованців гуртка "Лілея" Центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді м. Миргорода
Полтавської області з роботою на тему "Геоботанічні дослідження
ландшафтного заказника місцевого значення "Ярмаківський".
Шеремета Олександра, учня 10 класу опорного закладу «Вороньківського
навчально-виховного комплексу імені Героя Радянського Союзу
О. Д. Перелета» Полтавської області з роботою на тему «Електронний
гербарій вищої водної та болотної рослинності гідрологічного об'єкту
«Жаб'яче болото».
Членів загону «Сьорчинг», робочу групу «DUM SPIRO, SPERO»
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Горішньоплавнівської міської
ради Полтавської області з роботою на тему «Рідкісні рослини водноболотних угідь міста Горішні Плавні».

6. Вихованців секції «Юні екологи» Комунального позашкільного
навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Білопільської
районної ради Сумської області.
7. Вихованців гуртка «Біологія рослин» Шосткинської міської станції юних
натуралістів Шосткинської міської ради Сумської області з роботою на
тему «Визначення локалітетів водних рослинних угруповань та їхнього
складу на території озера Галенківка у м. Шостка».
8. Ярош Софію, ученицю 9 класу спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 31
з поглибленим вивченням історії, права та іноземних мов, вихованку
гуртка «Загальна біологія» Комунального закладу «Центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради з
роботою на тему «Стан популяцій водяного горіха trapa natans L. в межах
Херсонської області».
9. Вихованців гуртка «Біоетика» Дитячо-юнацького центру туризму та
екологічної роботи Славутської міської ради Хмельницької області з
роботою на тему «Природна скарбниця Славутчини».
10.Пасько Олексія, вихованця Черкаської районної станції юних натуралістів
з роботою на тему "Рідкісні та зникаючі види рослин в біогеоценозах
урочища "Кучугури".
11.Козачук Олену, Балан Ірену, вихованців гуртка «Природа рідного краю»
Глибоцького районного Будинку дитячої та юнацької творчості на базі
Глибоцького ліцею Чернівецької області з роботою на тему "Шафран
Гейфеля".
12.Микичук Ольгу, ученицю 9 класу гімназії № 5 м. Чернівці, вихованку
гуртка «Юні господарочки» Комунального закладу "Чернівецький
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді" з
роботою на тему «Рослинність заповідного урочища "Деревниця"
Репужинецького лісництва».
13.Членів шкільного лісництва загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
с. Крижівка Рожищенської райдержадміністрації Волинської області з
роботою на тему «Водно-болотні угіддя села Крижівка».
14.Сич Іллю, учня 8 класу Смяцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області.
1.

2.
3.
4.

за ІІІ місце (78 балів):
Сінгаєвську Маріну, ученицю 10 класу Ковалівського Навчальновиховного комплексу Ковалівської об’єднаної територіальної громади
Немирівського району Вінницької області з роботою на тему "Сучасний
стан природи на території просторових елементів локальної екомережі в
околицях Немирова".
Кобу Вікторію, ученицю 8 класу Комунального закладу «Медвежанська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Немирівської міської ради
Вінницької області з роботою на тему «Ліс «Татарник».
Учнів 8 класу Бірківського закладу загальної середньої освіти
І-ІІ ступенів Любомльської міської ради Волинської області.
Вихованців гуртка «Юні квітникарі» Комунального закладу освіти
«Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді»
м. Дніпро Дніпропетровської області з роботою на тему «Вивчення

флористичних особливостей урочища «Лебединські луки» Орільського
національного природного парку».
5. Лавренюк Анну, ученицю 11 класу Комунального закладу освіти
«Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді», вихованку
гуртка «Дендрологія з основами озеленення» Комунального
позашкільного навчального закладу «Станція юних натуралістів
Покровського району» Дніпропетровської області з роботою на тему
«Старовікові дерева дубу черешчатого Криворіжжя та заходи по їх
збереженню».
6. Учнів 3 класу Високопічської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2
Житомирської області з роботою на тему «Природа просить допомоги!
Сторінками Червоної книги України».
7. Крицького Євгена, вихованця гуртка «Флористика, фітодизайн інтер’єру»
Богородчанського районного центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді Богородчанської районної ради Івано-Франківської
області з роботою на тему «Збережемо багатство рідного краю».
8. Вихованців гуртка «Еколог» Миронівського районного центру дитячої та
юнацької творчості Київської області.
9. Миколайчук Ірину, ученицю 11 класу Дружбівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Радивилівського району Рівненської області з
роботою на тему "Дослідження рослинних асоціацій ботанічної пам'ятки
природи місцевого значення "Урочище Пороховня".
10.Щербакову Надію, вихованку гуртка «Юні охоронці природи» Станції
юних натуралістів Кролевецької міської ради Сумської області.
11.Іщенко Надію, вихованку гуртка «Юні охоронці природи»
Великописарівської
районної
станції
юних
натуралістів
Великописарівської районної ради, ученицю 9 класу Великописарівської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу І.М.
Середи Сумської області з роботою на тему «Ефемери та ефемероїди
Гетьманського національного природного парку».
12.Учнів 5 класу, вихованців гуртка «Сокіл-Джура» Голопристанської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Херсонської області з роботою
на тему «Оцінка видового різноманіття рослинності на межі
Національного природного парку «Нижньодніпровський», в тому числі й
занесених до Червоної книги України».
13.Власенко Миколу, Садовську Вероніку, Фурсенка Олександра, вихованців
гуртка «Екологічне краєзнавство» Комунального позашкільного
навчального закладу «Голопристанський міський Центр дитячої та
юнацької творчості» Голопристанської міської ради Херсонської області.
14.Галич Дар'ю, ученицю 7 класу Стрілківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Генічеської районної ради, вихованку гуртка «Флористика та
фітодизайн» Генічеської районної станції юних натуралістів Херсонської
області з роботою на тему «Галофіти Арабатської стрілки».
15.Вихованців гуртка «Біолог» Полянської гімназії Судилківської об’єднаної
територіальної громади Хмельницької області з роботою на тему
«Раритетні види рослин РЛП «Мальованка».
16.Грицюк Олександру, ученицю загальноосвітньої школи № 24
ім. О. Кобилянської, вихованку гуртка «Здоровим бути модно»

Комунального закладу "Чернівецький обласний центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді" з роботою на тему
«Заказник "Зубровиця" - унікальна природоохоронна територія».
17.Вихованців
гуртка
"Юні
охоронці
природи"
Кинашівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Борзнянської районної державної
адміністрації Чернігівської області.
ІІ.
Надати подяки Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України керівникам
юннатівських робіт, які посіли призові місця, за високий професіоналізм,
творчий підхід та формування екологічної свідомості учнів:
1. Дунай Лілії Олександрівні, вчителю біології загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів с. Крижівка Рожищенської райдержадміністрації Волинської
області.
2. Семененко Ользі Дмитрівні, вчителю біології Ковалівського Навчальновиховного комплексу Ковалівської об’єднаної територіальної громади
Немирівського району Вінницької області.
3. Фриз-Дужак Олесі Сергіївні, вчителю географії та біології Комунального
закладу «Медвежанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
Немирівської міської ради Вінницької області.
4. Наумчук Тетяні Василівні, педагогу Бірківського закладу загальної
середньої освіти І-ІІ ступенів Любомльської міської ради Волинської
області.
5. Марко Наталії Юріївні, вчителю природознавства загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів с. Любохини Волинської області.
6. Непошивайленко Наталії Олександрівні, кандидату технічних наук,
керівнику гуртка «Юні екологи» Комунального закладу «Дитячий
екологічний центр» Кам’янської міської ради Дніпропетровської області.
7. Пархоменко Наталії Новомирівні, керівнику гуртка «Юні екологи»
Комунального позашкільного навчального закладу «Станція юних
натуралістів Тернівського району» Криворізької міської ради
Дніпропетровської області.
8. Цуренкову Андрію Дмитровичу, директору Комунального позашкільного
навчального закладу «Станція юних натуралістів Тернівського району»
Криворізької міської ради Дніпропетровської області.
9. Манюку Вадиму Володимировичу, кандидату біологічних наук, доценту
ДНУ ім. Олеся Гончара м. Дніпро Дніпропетровської області.
10.Крикун Галині Віталіївні, керівнику гуртка «Юні квітникарі»
Комунального закладу освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр
дітей та учнівської молоді» м. Дніпро Дніпропетровської області.
11.Домшиній Катерині Михайлівні, вчителю біології Комунального закладу
освіти «Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської молоді»,
керівнику гуртка «Дендрологія з основами озеленення» Комунального
позашкільного навчального закладу «Станція юних натуралістів
Покровського району» Дніпропетровської області.
12.Яковенко Зої Михайлівні, вчителю біології, вчителю-методисту
Комунального закладу освіти «Криворізький обласний ліцей-інтернат для
сільської молоді» Дніпропетровської області.

13.Савосько Василю Миколайовичу, завідувачу науково-дослідної
лабораторії «Екологія рослинності Кривбасу», кандидату біологічних
наук, доценту Криворізького державного педагогічного університету
Дніпропетровської області.
14.Пєгову Сергію Ігоровичу, керівнику пошукової групи «Поліське джерело»
Вільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Черняхівського району
Житомирської області.
15.Макуріній Юлії Борисівні, педагогу Високопічської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 2 Житомирської області.
16.Ясінській Наталії Володимирівні, керівнику гуртка «Людина і довкілля»
Енергодарського центру туризму, краєзнавства та спорту Енергодарської
міської ради Запорізької області.
17.Лобач Світлані Анатоліївні, класному керівнику 3 класу Мелітопольської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 23 Запорізької області.
18.Скрипник Наталії Іванівні, керівнику гуртка «Флористика, фітодизайн
інтер’єру» Богородчанського районного центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Богородчанської районної ради ІваноФранківської області.
19.Іщенко Н.П., керівнику гуртка «Еколог» Миронівського районного центру
дитячої та юнацької творчості Київської області.
20.Бутковій Людмилі Сергіївні, керівнику гуртка «Юні екологи»
Старобільського районного Будинку творчості дітей та юнацтва
Луганської області.
21.Ферендович Оксані Дмитрівні, вчителю географії Великомостівського
опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Львівської
області.
22.Левченко Сергію Миколайовичу, керівнику клубу «Дивосвіт», учителю
біології Новооржицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Оржицького району Полтавської області.
23.Харченко Людмилі Олександрівні, учителю біології, спеціалісту вищої
кваліфікаційної категорії, вчителю-методисту Зіньківської спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів № 2 Полтавської області.
24.Балабась Інні Віталіївні, керівнику клубу "Комек", вчителю біології
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Горішньоплавнівської міської
ради Полтавської області.
25.Возняк Віталію Євстафійовичу, вчителю географії, керівнику гуртка
«Зелений патруль» загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області.
26.Левченко Руслані Олександрівні, керівнику гуртка "Лілея" Центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді м. Миргорода
Полтавської області.
27.Ільїн Людмилі Михайлівні, учителю опорного закладу «Вороньківського
навчально-виховного комплексу імені Героя Радянського Союзу
О.Д. Перелета» Полтавської області.
28.Калашнику Валерію Вікторовичу, вчителю
біології
та
екології
спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим
вивченням
предметів
природничо-математичного
циклу
ім.
Л. І. Бугаєвської Полтавської області.

29.Кохановській Оксані Василівні, керівнику гуртка «Біологія рослин»
Шосткинської міської станції юних натуралістів Шосткинської міської
ради Сумської області.
30.Буші Катерині Вікторівні, керівнику гуртка Черкаської районної станції
юних натуралістів.
31.Загубинозі Оксані Олексіївні, вчителю біології з основами екологічних
знань, природознавства та хімії Скородистицької загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів, "Школи життєтворчості" Іркліївської об'єднаної
територіальної громади Чорнобаївського району Черкаської області.
32.Куроченко Ірині Іванівні, керівнику Екологічного центру Рівненського
міського Палацу дітей та молоді.
33.Рисковій Варварі Георгіївні, керівнику Ресурсного центру з екологічної
освіти Рівненського міського Палацу дітей та молоді.
34.Пашулі Наталії Леонтіївні, педагогу Дружбівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Радивилівського району Рівненської області.
35.Семка Л.М., керівнику гуртка «Юні охоронці природи» Станції юних
натуралістів Кролевецької міської ради Сумської області.
36.Мовчан Ользі Миколаївні, методисту Великописарівської районної станції
юних натуралістів Великописарівської районної ради Сумської області.
37.Ключник Юлії Іванівні, керівнику школи еколого-біологічних знань,
секції «Юні екологи» Комунального позашкільного навчального закладу
«Центр дитячої та юнацької творчості» Білопільської районної ради
Сумської області.
38.Поліщук Олені Олександрівні, керівнику гуртка «Сокіл-Джура»
Голопристанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Херсонської
області.
39.Фемич Наталії Іванівні, керівнику гуртка «Екологічне краєзнавство»
Комунального позашкільного навчального закладу «Голопристанський
міський Центр дитячої та юнацької творчості» Голопристанської міської
ради Херсонської області.
40.Сажнєвій О.В., керівнику гуртка «Флористика та фітодизайн» Генічеської
районної станції юних натуралістів Херсонської області.
41.Мудрак Тетяні Олександрівні, завідувачу методичного відділу
Комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді» Херсонської обласної ради.
42.Мороз Тетяні Семенівні, вчителю-методисту Херсонської спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів № 31 з поглибленим вивченням історії, права та
іноземних мов.
43.Кмитюк Світлані Леонідівні, керівнику гуртка «Біоетика» Дитячоюнацького центру туризму та екологічної роботи Славутської міської ради
Хмельницької області.
44.Рабчевському Р.М., керівнику гуртка «Біолог» Полянської гімназії
Судилківської об’єднаної територіальної громади Хмельницької області.
45.Балан Н.В., керівнику гуртка «Природа рідного краю» Глибоцького
районного Будинку дитячої та юнацької творчості на базі Глибоцького
ліцею Чернівецької області з роботою на тему "Шафран Гейфеля".
46.Мельник О.Б., вчителю географії Полянського навчально-виховного
комплексу Чернівецької області.

47.Кузьмінській В.В., методисту, керівнику гуртка «Юні господарочки»
Комунального закладу "Чернівецький обласний центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді".
48.Грицюк Т.П., методисту, керівнику гуртка «Здоровим бути модно»
Комунального закладу "Чернівецький обласний центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді".
49.Щербині Валентині Миколаївні, учителю хімії та біології Озерянської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чернігівської області.
50.Шевченко Валентині Федорівні, вчителю біології, керівнику гуртка «Юні
охоронці природи» Кинашівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Борзнянської районної державної адміністрації Чернігівської області.
51.Матюк Валентині Василівні, вчителю біології та екології Смяцької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новгород-Сіверської районної ради
Чернігівської області.
52.Попрузі Володимиру Михайловичу, керівнику гуртка "Юний дослідник",
вчителю
екології
Великокозліївської
загальноосвітньої
школи
І-ІІІ ступенів Ріпкинського району Чернігівської області.
ІІІ. Надати подяки Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України членам журі
Всеукраїнського конкурсу «Вчимося заповідувати - ІV етап»:
1. Болдарєвій Дар’ї Іванівні, головному спеціалісту відділу формування й
розвитку екомережі та об’єктів природно-заповідного фонду
Департаменту заповідної справи й екомережі Міністерства екології та
природних ресурсів України.
2. Солов’яновій Ользі Петрівні, провідному фахівцю з екологічної освіти
Національного природного парку «Голосіївський» м. Києва.
Директор
доктор педагогічних наук,
професор

В. В. Вербицький

