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Про підсумки проведення
Всеукраїнської природоохоронно-
пропагандистської акції
«Припутень — птах року 2018»

З метою привернення уваги учнівської молоді до проблем охорони птахів
та  їхніх  природних  біотопів,  залучення  учнів  до  активної  природоохоронної
роботи,  Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді  та
Українське  товариство  охорони  птахів  провели  щорічну  природоохоронну
акцію «Припутень — птах року 2018».

У Всеукраїнську природоохоронно-пропагандистську акцію «Припутень
—  птах  року  2018»  активно  включилися  заклади  позашкільної  та  загальної
середньої  освіти  заклади  Вінницької,  Волинської,  Донецької,
Дніпропетровської,  Житомирської,  Запорізької,  Закарпатської,  Івано-
Франківської, Кіровоградської, Київської, Львівської, Миколаївської, Одеської,
Полтавської,  Рівненської,  Сумської,  Тернопільської, Харківської,  Херсонської,
Хмельницької, Чернівецької, Чернігівської областей та м. Києва.

У рамках акції в навчальних закладах було сплановано та проведено низку
заходів,  зокрема:  вивчення  біології  припутня  шляхом  організації експедицій
(екскурсій),  виступи  агітбригад,  різноманітні  конкурси,  тематичні заняття,
бесіди.  У ході  акції  учні  також вивчили біологічні  особливості різних  видів
птахів  України,  які  потребують  охорони.  Проведено  моніторинг чисельності
припутня, досліджено вплив господарської діяльності людини на чисельність
цього виду та можливості вигодівлі його в штучних умовах. 

Крім  того,  було  проведено  масштабну  природоохоронно-просвітницьку
роботу. Представлені матеріали свідчать про безпосередню участь школярів у
вирішенні  низки  природоохоронних  проблем  у  ході  еколого-натуралістичної
дослідницької  роботи.  Загалом,  в  оргкомітет  природоохоронно-
пропагандистської  акції  «Припутень  –  птах  року  2018»  надійшло  близько
500 проектів. 

На підставі висновків журі Конкурсу

НАКАЗУЮ:



І.  Визнати  переможцями  та  призерами  природоохоронно-
пропагандистської  Всеукраїнської  акції  серед  школярів  та  учнівської
молоді  «Припутень  –  птах  року  2018»  і  нагородити  грамотою
Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Міністерства освіти і науки України та Українського товариства охорони
птахів  за  змістовну роботу (реферати,  презентації,  малюнки,  літературні
твори):

І місце
1. Вихованців  гуртка  «Квіткова  фантазія»  Будинку  дитячої  та  юнацької

творчості Котелевської районної ради Полтавської області (98 балів).
2. Вихованців  гуртка  «Юний  лісівник»  Шепетівської  загальноосвітньої

школи № 6 Хмельницької області (96 балів).
3. Вихованців гуртка «Юні екологи» районного Будинку дитячої та юнацької

творчості Шостинської районної ради Сумської області (94 бали).
4. Вихованців  гуртка  «Юні  квітникарі-аранжувальники»  Тернопільського

обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
(93 бали).

5. Вихованців  гуртка  «Юні  любителі  декоративних  та  свійських  тварин»
Нововолинського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Волинської
області (95 балів).

6. Вихованців гуртків «Юні орнітологи» та «Юні садівники» Роменського
центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю ім. Івана
Кавалерідзе Полтавської області (99 балів).

7. Долініну  Софію,  ученицю  7  класу  Комунального  закладу
«Солоницівський  ліцей  № 2»  Дергачівської  районної  ради  Харківської
області (98 балів).

8. Зайцеву Поліну, ученицю 10 класу Терпіннівського колегіуму «Джерело»
Мелітопольської районної ради Запорізької області (96 балів).

9. Микичук Ольгу, ученицю 9 класу Гімназії  № 5, вихованку гуртка «Юні
господарочки» «Чернівецький обласний еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді» Чернівецької області (98 балів).

10.Ракочого  Вітязьслава,  учня  8  класу  Гімназії  № 2,  вихованця  гуртка
«Основи  фенології»  Комунального  закладу  «Чернівецький  обласний
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді» Чернівецької області
(97 балів).

11.Трегубову  Варвару,  ученицю  10  класу  Семенівської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Мелітопольського  району  Запорізької  області
(95 балів).

12.Шамрицьку  Єлизавету,  ученицю  6  класу  Лісконогівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Новгород-Сіверського  району
Чернігівської області (98 балів).



13.Шарову Крістіну, ученицю 9 класу Семенівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Мелітопольського району Запорізької області (98 балів).

14.Ярошевського  Романа,  учня  1-Б  класу  Радивилівського  навчально-
виховного комплексу «Школа № 2-ліцей» ім. П.Г. Стрижака Рівненської
області (95 балів).

ІІ місце
1. Бутковського  Іллю,  вихованця  гуртка  «Природа  рідного  краю»

Комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» (85 балів).

2. Бутрима Владислава, вихованця гуртка «Природа рідного краю» Дитячого
естетико-натуралістичного центру «Камелія» Управління освіти і  науки
Броварської міської ради Київської області (86 балів).

3. Вихованців гуртка «Декоративне птахівництво» Шепетівського міського
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Хмельницької області (88 балів).

4. Вихованців гуртка «Декоративне птахівництво» Шепетівського міського
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Хмельницької області (86 балів).

5. Вихованців  гуртка «Природа і  творчість» Охтирського міського центру
позашкільної  освіти  –  Мала  академія  наук  учнівської  молоді  Сумської
області (86 балів).

6. Вихованців  гуртка  «Природа  і  фантазія»  Департаменту  освіти  і  науки
Сумської обласної державної адміністрації, Великописарівської районної
станції юних натуралістів Сумської області (85 балів).

7. Вихованців  гуртка  «Юні  орнітологи»  Комунального  закладу  Сумської
обласної  ради  –  обласний  центр  позашкільної  освіти  та  роботи  з
талановитою молоддю Сумської області (84 бали).

8. Вихованців творчого об’єднання «Екосвіт» Будинку дитячої та юнацької
творчості Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської
області (86 балів).

9. Грушник  Валерію,  вихованку  гуртка  «Юні  рослинники»  Комунального
позашкільного навчального закладу «Районна станція юних натуралістів»
Покровської районної ради Донецької області (85 балів).

10.Жогло Домініку, ученицю 10 класу, вихованку гуртка «Природа рідного
краю»  Комунального  закладу  «Зміївський  центр  дитячої  та  юнацької
творчості» Зміївської районної ради Харківської області (87 балів).

11.Коцюбу  Катерину,  вихованку  гуртка  «Декоративне  птахівництво»
Шепетівського  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Хмельницької області (88 балів).



12.Левченко  Єлізавету,  ученицю  7  класу  Комунального  закладу
«Солоницівський  ліцей  № 2»  Дергачівської  районної  ради  Харківської
області (86 балів).

13.Лопатюк  Аврору,  вихованку  гуртка  «Любителі  домашніх  тварин»
Дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія» Управління освіти
і науки Броварської міської ради Київської області (85 балів).

14.Полякову  Юлію,  вихованку  гуртка  «Юні  друзі  природи»  Дитячого
естетико-натуралістичного центру «Камелія» Управління освіти і  науки
Броварської міської ради Київської області (87 балів).

15.Розум  Анну,  вихованку  гуртка  «Юні  орнітологи»  Дитячого  естетико-
натуралістичного  центру  «Камелія»  Управління  освіти  і  науки
Броварської міської ради Київської області (87 балів).

16.Учнівський  колектив  «Лелеченьки»  Калениківської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ  ступенів Решитилівської  районної  ради Полтавської  області
(86 балів).

17.Учнівський  колектив  8  класу  Комунальної  установи  Сумської
спеціалізованої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 7  імені  Максима  Савченка
Сумської міської ради Сумської області (86 балів).

18.Учнівський колектив 8-В класу Опорного закладу навчально-виховного
комплексу «Чаплинська школа-гімназія» Херсонської області (87 балів).

19.Учнівський  колектив  Боярської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
№ 5 Києво-Святошинського району Київської області (85 балів). 

20.Учнівський  колектив  Добровільського  навчально-виховного  комплексу
«Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад»
Васильківського району Київської області (84 балів).

ІІІ місце 
1. Бориса  Дениса,  учня  Володимир-Волинської  гімназії  імені

О. Цинкаловського Волинської області (74 бали).
2. Вихованців  гуртка  «Екологічна  варта»  Комунального закладу «Середня

загальноосвітня  школа  № 4»  м. Покров  Дніпропетровської  області
(74 бали).

3. Вихованців  гуртка  «Юний  лісівник»  філії  «Шафран»  Комунального
закладу  освіти  «Обласний  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та
учнівської молоді» Дніпропетровської області (76 балів).

4. Вихованців об’єднання «Екос», «Юні екологи» Миколаївського обласного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  на  базі  Михайло-
Ларинської  загальноосвітньої  школи  Вітовського  району  Миколаївської
області (75 балів).

5. Доценко  Софію,  вихованку  гуртка  «Юні  екологи»,  ученицю  5  класу
Криворізької загальноосвітньої школи № 110 Дніпропетровської  області
(78 балів).



6. Кабушу  Марту,  ученицю  10  класу  Природничо-математичного  ліцею,
вихованку  гуртка  «GLOBE»  міської  дитячої  екологічної  станції  Івано-
Франківської області (74 бали).

7. Козак  Ірину,  ученицю  5  класу,  вихованку  гуртка  «Екологічна  варта»
Комунального  закладу  «Рясницький  навчально-виховний  комплекс
«дошкільний  навчальний  заклад-загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»
Бабинської сільської ради Рівненської області (73 бали).

8. Скочиляс  Наталію,  ученицю  7  класу  Містківської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Пустомитівського  району  Львівської  області
(76 балів).

9. Столяр  Тетяну,  ученицю  7  класу  Нагірненської  середньої
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Черняхівської районної державної
адміністрації Житомирської області (75 балів).

10.Усик Христину, ученицю 8 класу, вихованку гуртка «Екологічна варта»
Комунального  закладу  «Рясницький  навчально-виховний  комплекс
«дошкільний  навчальний  заклад-загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»
Бабинської сільської ради Рівненської області (76 балів).

11.Учнівський  колектив  1-Б  класу  Радивилівського  навчально-виховного
комплексу  «Школа  № 2-ліцей»  ім.  П. Г.  Стрижака  Рівненської  області
(77 балів).

12.Учнівський  колектив  2, 5, 7, 8  класів  Комунального  закладу
«Великознам’янська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  № 3»
Кам’янсько-Дністровського району Запорізької області (77 балів).

13.Учнівський  колектив  2-4  класів  Вишнівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  № 1  Києво-Святошинського  району  Київської  області
(75 балів).

14.Учнівський  колектив  3-А  класу  Княгинівського  навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний
заклад» Княгинівської сільської ради Волинської області (76 балів).

15.Учнівський  колектив  5  класу  Василівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Болградської районної ради Одеської області (75 балів).

16.Учнівський  колектив  6  класу  Дорогобузької  загальноосвітньої  школи
І-ІІ  ступенів  с.  Дорогобуж  Гощанського  району  Рівненської  області
(74 бали).

17.Учнівський  колектив  8  класу  Саф’янівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Ізмаїльської районної ради Одеської області (74 бали).

18.Учнівський колектив Андрієвицького закладу загальної середньої освіти
І-ІІІ  ступенів  Ємільчинської  селищної  ради  Житомирської  області
(74 бали).

19.Учнівський колектив Есманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів,
вихованців гуртка «Юний орнітолог» Глухівської районної ради Сумської
області (74 бали).



20.Чермак  Вікторію,  ученицю  9  класу  загальноосвітньої  школи  № 16
вихованку  гуртка  «Юні  екологи»  міської  дитячої  екологічної  станції
Івано-Франківської області (75 балів).

21.Шустовську  Єву,  ученицю  Володимир-Волинської  гімназії  імені
О. Цинкаловського Волинської області (74 бали).

ІІ.  Визнати  переможцями  та  призерами  природоохоронно-
пропагандистської  Всеукраїнської  акції  школярів  та  учнівської  молоді
«Припутень  –  птах  року  2018»  та  нагородити  грамотою  Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і
науки  України  та  Українського  товариства  охорони  птахів  за  змістовну
природоохоронну, дослідницько-пропагандистську і практичну екологічну
роботу  у  вирішенні  проблеми  охорони  птахів  (реферати,  презентації,
малюнки, фото (власні), літературні твори):

І місце
1. Барабаша  Миколу,  учня  10  класу  Шандриголівської  загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів Лиманської міської ради Донецької області (97 балів).
2. Вихованців  гуртка  «Знавці  тераріумів»  Полтавський обласний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді (96 балів).
3. Вихованців гуртка «Юний еколог» загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

м. Берестечко Волинської області (95 балів).
4. Вихованців  Здомишельського  учнівського  лісництва  Ратнівської

райдержадміністрації Центру дитячої та юнацької творчості  Волинської
області (98 балів).

5. Волік  Катерину,  вихованку  гуртка  «Знавці  природи»  Комунального
закладу  Сумської  міської  ради  Сумського  міського  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді (96 балів).

6. Грамотіну  Софію,  вихованку  гуртка  «Знавці  природи»  Комунального
закладу  Сумської  міської  ради  Сумського  міського  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді (96 балів).

7. Гречуха  Романа,  юнната  Київського  зоопарку  загальнодержавного
значення м. Києва.

8. Давидюк  Христину,  ученицю  7  класу  загальноосвітньої  школи
І-ІІ ступенів с. Любче Волинської області (96 балів).

9. Делікатну  Юлію,  ученицю  8  класу  Олександрівської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Каланчацької  селищної  ради  Херсонської  області
(96 балів).

10.Деркача Григорія, учня 7 класу Білоцерківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів,  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  виконавчого  комітету
Білоцерківської сільської ради Полтавської області (98 балів).



11.Олексієвець  Карину,  ученицю  навчально-виховного  комплексу
«Сіянцівська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів-дитячий  садок»
Острозької районної ради Рівненської області (95 балів).

12.Парфьонову  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Юні  друзі  природи»
Первомайського  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Первомайської
міської ради Харківської області (95 балів).

13.Поляницю  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Юні  друзі  природи»
Первомайського  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Первомайської
міської ради Харківської області (95 балів).

14.Романчишину Софію, ученицю 8 класу Секретарської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Кривоозерської районної ради Миколаївської області
(96 балів).

15.Учнівський колектив 3 класу «Вулик» Красноградської гімназії «Гранд»
Красноградської районної ради Харківської області (92 бали).

16.Учнівський колектив 3-В класу Опорного закладу навчально-виховного
комплексу «Чаплинська школа-гімназія» Херсонської області (94 бали).

17.Шеховцову  Анастасію,  ученицю  11  класу  Секретарської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Кривоозерської  районної  ради
Миколаївської області (96 балів).

ІІ місце
1. Вихованців  гуртка  «Світ  навколо  нас»  Комунального  закладу

«Шполянський  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді» Шполянської міської ради ОТГ (87 балів).

2. Вихованців гуртка «Юні орнітологи» Комунального закладу Путивльської
районної  ради  Районного  центру  позашкільної  роботи  натуралістсько-
краєзнавчого відділу Сумської області (88 балів).

3. Гайду  Евеліну,  ученицю  7  класу,  вихованку  гуртка  «Природа  рідного
краю» Тячівського районного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді Закарпатської області (87 балів).

4. Голякова  Нікіту,  учня  8  класу,  вихованця  гуртка  «Юні  дослідники»
Опорного закладу  навчально-виховного комплексу  «Чаплинська  школа-
гімназія» Херсонської області (87 балів).

5. Еко-дружину  «Юннат»  Астраханської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  Мелітопольської  районної  ради  Запорізької  області
(84 бали).

6. Еколого-пошуковий загін «Сонечко» середньої  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  №3 імені  В.О.  Нижниченка Горішньоплавнівської  міської
ради Полтавської області (86 балів).

7. Кондратівця  Павла,  учня  7-В  класу  опорного  загальноосвітнього
навчального закладу «Рокитнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 3» Рівненської області (86 балів).



8. Костенко  Маргариту,  вихованку  гуртка  «Юні  друзі  природи»
Первомайської  станції  юних  натуралістів  Миколаївської  області
(86 балів).

9. Лідерів екологічного руху початкових класів Малокаховського навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів-дошкільний
навчальний заклад» Херсонської області (85 балів).

10.Лученко Олександру, ученицю 8 класу Зеленоярського Закладу загальної
середньої  освіти І-ІІІ  ступенів Миколаївської  районної  ради,  вихованку
гуртка  «Людина  і  світ»  Миколаївського  районного  Будинку  творчості
учнів Миколаївської області (88 балів).

11.Мідянка  Євгенія,  учня  5  класу  вихованця  гуртка  «Юні  валеологи»
Тячівського  районного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді Закарпатської області (86 балів).

12.Пошукову  групу  юннатів  Покотилівської  станції  юних  натуралістів
Харківської районної ради Харківської області (88 балів).

13.Приходько  Анастасію,  ученицю  10  класу,  вихованку  гуртка  «Юні
рослинники»  Комунального  навчального  закладу  «Центр  позашкільної
освіти»  Вербівської  сільської  ради  Павлоградського  району
Дніпропетровської області (88 балів).

14.Учнівський колектив 2 та 6 класів Дівочківської загальноосвітньої школи
І-ІІ  ступенів  Черняхівської  районної  державної  адміністрації
Житомирської області (86 балів).

15.Учнівський  колектив  4-В  класу  Радивилівського  навчально-виховного
комплексу  «Школа  № 2-ліцей»  ім.  П.Г.  Стрижака  Рівненської  області
(85 балів).

16.Учнівський  колектив  5  класу  Бірківської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  імені  І.А.  Цюпи  Зіньківської  районної  ради  Полтавської
області (87 балів).

17.Учнівський  колектив  5-9  класів  Чечеловської  загальноосвітньої  школи
І-ІІ ступенів Полтавської області (85 балів).

18.Учнівський колектив 8-Д класу Житомирського екологічного ліцею № 24
м. Житомир (85 балів).

19.Учнівський  колектив  Комунального  закладу  «Криворізька  школа
загальної  середньої  освіти  І-ІІ  ступенів»  Широківської  селищної  ради
Дніпропетровської області (88 балів).

ІІІ місце
1. Вихованців гуртка «Природа рідного краю» Шосткинської міської станції

юних  натуралістів  Шосткинської  районної  ради  Сумської  області
(77 балів).



2. Вихованців  гуртка  «Природа,  фантазія,  творчість»  Заставнівського
еколого-натуралістичного  центру  дітей  та  молоді  Чернівецької  області
(75 балів).

3. Вихованців  гуртка  «Юні  друзі  природи»  Будинку  дитячої  та  юнацької
творчості, учнів Новопилипівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Мелітопольської районної ради Запорізької області (74 бали).

4. Вихованців  гуртка  «Юні  екологи»  Комунального  закладу  «Запорізький
обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді» Запорізької
обласної ради, учнів Комунального закладу «Бурчацька загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів» Запорізької області (78 балів).

5. Вихованців  Маневицького  учнівського  лісництва  Маневицького
районного  Центру  творчості  дітей  та  юнацтва  Волинської  області
(75 балів).

6. Думанську Анастасію,  ученицю 9 класу Криворізької  загальноосвітньої
школи № 87 Дніпропетровської області (76 балів).

7. Ішуткіну  Катерину,  ученицю  9  класу  Криворізької  загальноосвітньої
школи № 87 Дніпропетровської області (76 балів).

8. Ковтун  Лілію,  ученицю  8  класу  Комунального  закладу  загальної
середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  №9 Вінницької  міської  ради Вінницької
області (75 балів).

9. Колос  Анну,  ученицю  3  класу  Удачненської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Покровської районної ради, вихованку гуртка «Перші кроки
в  англійську  мову»  Покровської  районної  станції  юних  натуралістів
Донецької області (75 балів).

10.Кухту Світлану, ученицю 9 класу Криворізької загальноосвітньої школи
№ 87 Дніпропетровської області (76 балів).

11.Лопико Поліну, ученицю 6 класу Удачненської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Покровської районної ради, вихованку гуртка «Географічне
краєзнавство» Покровської районної станції юних натуралістів Донецької
області (78 балів).

12.Мамедова  Данила,  учня  1  класу  Комунального  закладу
«Великопроходівський  ліцей»  Дергачівської  районної  ради  Харківської
області (76 балів).

13.Міздрюк  Аліну,  ученицю  5  класу  Новобузької  гімназії,  вихованку
Новобузького  центру  позашкільної  роботи  дітей  та  юнацтва
Миколаївської області (76 балів).

14.Паламарчук Єлизавету, ученицю 5 класу Новобузької гімназії, вихованку
Новобузького  центру  позашкільної  роботи  дітей  та  юнацтва
Миколаївської області (76 балів).

15.Сергійчук  Анастасію,  ученицю  7  класу  загальноосвітньої  школи
І-ІІ  ступенів  с.  Мстишин  Луцького  району  Волинської  області
(75 області).



16.Скаліну  Яну, ученицю  9  класу  Криворізької  загальноосвітньої  школи
№ 87 Дніпропетровської області (76 балів).

17.Скрипченко  Олену, ученицю  8  класу  Криворізької  загальноосвітньої
школи № 65 Дніпропетровської області (77 балів).

18.Українця  Романа,  учня  3  класу  Херсонської  загальноосвітньої  школи
І-ІІ ступенів № 5 Херсонської міської ради, вихованця гуртка «Природа
рідного  краю»  Комунального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді»  Херсонської  обласної  ради  Херсонської
області (78 балів).

19.Учнівський  колектив  «Оріолус»  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
№6 Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (75 балів).

20.Учнівський  колектив  2  класу, вихованців  гуртка  «Юні  фітодизайнери»
Навчально-виховного  закладу  «Петрівська  загальноосвітня  школа
І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Покровської районної ради
Донецької області (75 балів).

21.Учнівський  колектив  2-А  класу  Херсонської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 28 Херсонської міської ради, вихованців гуртка «Основи
екологічних  знань»  Комунального  закладу  «Центр  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Херсонської  міської  ради
Херсонської області (76 балів).

22.Учнівський  колектив  5  класу  Камінської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Романівського району Житомирської області (74 бали).

23.Учнівський  колектив  Кам’янець-Подільського  ліцею  Хмельницької
області (78 балів).

24.Учнівський колектив Носачівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Смілянської  районної  ради,  вихованців  гуртка  «Юні  екологи»
Смілянського районного центру дитячої та юнацької творчості Черкаської
області (74 бали).

25.Цвіру  Христину,  ученицю  8  класу  Комунального  закладу  загальної
середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  №9 Вінницької  міської  ради Вінницької
області (75 балів).

26.Шелест Дар’ю, ученицю 6 класу Бошданівської загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів, філія Комунального закладу «Петрівське навчально-виховне
об’єднання  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів-гімназія»  Петрівської
районної ради Кіровоградської області (78 балів).

ІІІ.  Визнати  переможцями  та  призерами  природоохоронно-
пропагандистської  Всеукраїнської  акції  серед  школярів  та  учнівської
молоді  «Припутень  –  птах  року  2018»  і  нагородити  грамотою
Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Міністерства освіти і науки України та Українського товариства охорони



птахів за кращий літературний твір у рамках акції «Птах року 2018» та
еколого-просвітницьку роботу:

І місце
1. Грибачову Вікторію, вихованку гуртка «Юні екологи» районного Будинку

дитячої  та  юнацької  творчості  Шосткинської  районної  ради  Сумської
області (98 балів).

2. Кулєшову  Віоллету,  ученицю  8  класу,  вихованку  гуртка  «Людина  і
довкілля»  Добропільського  районного  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Донецької області (95 балів).

3. Лебідь  Марічку,  вихованку  гуртка  «Знавці  природи»  Комунального
закладу  Сумської  міської  ради  –  Сумського  міського  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Сумської області (95 балів).

4. Свистунову  Вікторію,  вихованку  гуртка  «Юні  екологи»  районного
Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Шосткинської  районної  ради
Сумської області (97 балів).

5. Форкош  Наталію,  вихованку  гуртка  «Юні  валеологи»  Тячівського
районного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Закарпатської області (96 балів).

ІІ місце
1. Акілову  Дар’ю,  ученицю  8  класу  Комунального  закладу  «Сумська

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 ім. Максима Савченка» Сумської
міської ради Сумської області (84 бали).

2. Барабаш  Миколу,  учня  10  класу  Шандриголівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Лиманської міської ради Донецької області (87 балів).

3. Волжину Олену, ученицю 9 класу Комунального закладу «Куп’янський
спеціальний  навчально-виховний  комплекс»  Харківської  обласної  ради
Харківської області (85 балів).

4. Волковського Миколу, учня 10-Т класу Закладу загальної середньої освіти
І-ІІ  ступенів-ліцей  «Гармонія»  Мирноградської  міської  ради  Донецької
області (87 балів).

5. Істоміну  Єлизавету, ученицю  4  класу  Чугуївського  районного  Будинку
дитячої  творчості  Чугуївської  районної  ради  Харківської  області
(87 балів).

6. Кравцову Еліну, вихованку  гуртка  «Бідермейєр»  Комунального закладу
«Новопсковський Будинок дитячої та юнацької творчості Новопсковської
районної ради» Луганської області (88 балів).

7. Кривопуст  Анну,  вихованку  гуртка  «Юні  орнітологи»  Васильківської
міської станції юних натуралістів Київської області (84 бали).

8. Ляментовського  Артема,  учня  5  класу,  вихованця  гуртка  «Людина  і
довкілля»  Добропільського  районного  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Донецької області (85 балів).



9. Мартинюк  Ярину,  вихованку  гуртка  «Літературний  світ»  Дитячого
естетико-натуралістичного центру «Камелія» Управління освіти і  науки
Броварської міської ради Київської області (88 балів).

10.Міхед Марка, учня 4-Б класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10
Новокаховської міської ради Херсонської області (85 балів).

11.Пельц Юлію, ученицю 8 класу Нагірненської середньої загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Самбірського району Львівської області (85 балів).

12.Старінок  Аліну,  ученицю  Костянтинівської  спеціалізованої  школи
«Прометей» з поглибленим вивченням предметів, вихованку гуртка «Коло
друзів» Будинку дитячої та юнацької творчості Мелітопольської районної
ради Запорізької області (85 балів).

13.Суздалєва Даниїла, учня 3 класу, вихованця гуртка «Юні друзі природи»
Тячівського  районного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді Закарпатської області (86 балів).

14.Ткачук Анастасію, вихованку гуртка «Юні фотоаматори» Міського центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької міської
ради Чернівецької області (85 балів).

ІІІ місце
1. Борисову Катерину, вихованку гуртка «Юні екологи» районного Будинку

дитячої  та  юнацької  творчості  Шосткинської  районної  ради  Сумської
області (75 балів).

2. Гладку  Діану,  ученицю  Новомиколаївської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  Мелітопольської  районної  ради,  вихованку  гуртка
«Мистецтво  слова»  Будинку дитячої  та  юнацької  творчості  Запорізької
області (74 бали).

3. Гресько  Анастасію,  ученицю  11  класу  Чернівецького  ліцею  № 3
медичного  профілю,  вихованку  секції  «Індивідуальна  робота  еколого-
натуралістичного  напряму  з  обдарованими  дітьми  обласної  заочної
біологічної  школи  Чернівецького  обласного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Чернівецької області (78 балів).

4. Іваху Христину, ученицю 3 класу Прилбицької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів ім. Митрополита Андрія Шептицького Яворівського району
Львівської області (78 балів).

5. Істоміну Єлизавету, ученицю 4 класу, вихованку Чугуївського районного
Будинку дитячої творчості Чугуївської районної ради Харківської області
(75 балів).

6. Кисельову Анастасію,  ученицю 4 класу Удачненської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Покровської  районної  ради  Донецької  області
(75 балів).



7. Коблюк  Кіру,  вихованку  гуртка  «Юні  фотоаматори»  Міського  центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької міської
ради Чернівецької області (77 балів).

8. Костюк  Дарину,  вихованку  гуртка  «Літературний  світ»  Дитячого
естетико-натуралістичного центру «Камелія» Управління освіти і  науки
Броварської міської ради Київської області (78 балів).

9. Лимич  Орисю,  ученицю  2  класу  Низівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІ ступенів Сокальського району Львівської області (76 балів).

10.Луньову  Ольгу, ученицю  5класу  Малокардашинської  загальноосвітньої
школи  І-ІІ  ступенів  Великокардашинської  сільської  ради
Голопристанського району Херсонської області (74 бали).

11.Мартиненко Віолетту, ученицю 3  класу Удачненської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів, вихованку гуртка «Перші кроки в англійську мову»
Покровської  районної  станції  юних  натуралістів  Покровської  районної
ради Донецької області (73 бали).

12.Нікітенко Наталю, ученицю 5 класу Василівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Болградської районної ради Одеської області (76 балів).

13.Носенко  Віолетту,  ученицю  1  класу  Удачненської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Покровської  районної  ради  Донецької  області
(74 бали).

14.Плачкова  Миколу, учня  5  класу  Василівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Болградської районної ради Одеської області (74 бали).

15.Поздняк Марію, ученицю 1 класу Малокардашинської загальноосвітньої
школи  І-ІІ  ступенів  Великокардашинської  сільської  ради
Голопристанського району Херсонської області (75 балів).

16.Проданову Ольгу, ученицю 5 класу Василівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Болградської районної ради Одеської області (75 балів).

17.Смолянчука  Романа,  вихованця  гуртка  «Юні  фотоаматори»  Міського
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької
міської ради Чернівецької області (74 бали).

18.Стьопіна  Івана,  вихованця творчого об’єднання «Дитяча планета  ЗМІ»,
гурток  журналістики  Дитячого  естетико-натуралістичного  центру
«Камелія» Управління освіти і науки Броварської міської ради Київської
області (75 балів).

19.Челпанову Єлизавету, ученицю 8  класу  Удачненської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Покровської  районної  ради  Донецької  області
(75 балів).

ІV.  Визнати  переможцями  та  призерами  природоохоронно-
пропагандистської Всеукраїнської акції серед школярів і учнівської молоді
«Припутень  –  Птах  року  2018»  та  нагородити  грамотою  Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і



науки  України  та  Українського  товариства  охорони  птахів  за  кращий
малюнок  і  креативність  сприйняття  орнітофауни  в  рамках  акції  «Птах
року 2018»:

І місце
1. Гавжеєву  Ангеліну,  вихованку  студії  «Королівство  мистецтв»

Комунального  закладу  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості  № 7
Харківської міської ради» Харківської області (98 балів).

2. Глуховецького Артура, учня 4 класу, вихованця гуртка «Природа рідного
краю»  Покотилівської  станції  юних  натуралістів  Харківської  районної
ради Харківської області (95 балів).

3. Дацко  Анастасію,  середньої  загальноосвітньої  школи  № 77  м.  Львова
(96 балів).

4. Денісовець  Катерину,  вихованку  гуртка  «Сувенір»  Первомайського
будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Первомайської  міської  ради
Харківської області (96 балів).

5. Дроботюк Світлану, вихованку гуртка «Сувенір» Первомайського будинку
дитячої  та  юнацької  творчості  Первомайської  міської  ради  Харківської
області (96 балів).

6. Дюбу  Данила,  учня  4-Б  класу  Білоцерківської  спеціалізованої
природничо-математичної школи І-ІІІ ступенів № 16 ім. М.О. Кириленка
Білоцерківської міської ради Київської області (97 балів).

7. Єфименко Дарину, ученицю 7 класу, вихованку гуртка «Екологічна казка»
Боярської загальноосвітньої школи № 2 Київської області (98 балів).

8. Каліш  Олександра,  вихованця  Костопільського  будинку  школяра  та
юнацтва Рівненської області (95 балів).

9. Лакусту Дмитра, учня 7 класу, вихованця гуртка «Юні охоронці природи»
Міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Чернівецької міської ради Чернівецької області (98 балів).

10.Майбороду  Аліну,  вихованку  гуртка  «Образотворче  мистецтво»
Комунального закладу «Зміївський центр дитячої та юнацької творчості»
Зміївської районної ради Харківської області (95 балів).

11.Момотюк  Яну,  ученицю  9  класу  Вербської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Рівненської області(92 бали).

12.Рудих Ангеліну, вихованку студії «Королівство мистецтв» Комунального
закладу «Центр дитячої  та  юнацької творчості  № 7 Харківської  міської
ради» Харківської області (98 балів).

13.Самборську  Юлію,  ученицю  5  класу,  вихованку  гуртка  «Веселка»
Сокальського Будинку дитячої та юнацької творчості Львівської області
(95 балів).

14.Слободанюк  Софію,  ученицю  8-Б  класу  Окружного  опорного  закладу
«Борівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Борівської районної



ради Харківської області імені Героя Радянського Союзу В.С. Колісника»
Харківської області (95 балів).

15.Стєшину  Софію,  вихованку  гуртка  «Арт-майстерня»  Костопільського
будинку школяра та юнацтва Рівненської області (97 балів).

16.Субботу  Ганну, ученицю  8  класу  Павлівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Мар’їнської районної ради Донецької області (97 балів).

17.Федорченко Вікторію, вихованку гуртка «Люби і знай свій рідний край»
Києво-Святошинського  Районного  Центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Київської області (97 балів).

18.Шугалія  Поліну,  ученицю  4-Б  класу  Білоцерківської  спеціалізованої
природничо-математичної школи І-ІІІ ступені № 16 ім. М.О. Кириленка
Білоцерківської міської ради Київської області (96 балів).

ІІ місце
1. Алексійчук  Аллу,  вихованку  Костопільського  будинку  школяра  та

юнацтва Рівненської області (87 балів).
2. Амбрамян Назелі, ученицю 10 класу Львівського художнього ліцею при

Львівській Національній академії мистецтв Львівської області (84 бали).
3. Антонець Ольгу, вихованку Костопільського будинку школяра та юнацтва

Рівненської області (84 бали).
4. Білявського  Єгора,  вихованця  гуртка  «Образотворче  мистецтво»

Криворізького  позашкільного  навчального  закладу  Центру  дитячої  та
юнацької творчості «Гармонія» Дніпропетровської області (86 балів).

5. Бірюкова  Владислава,  учня  3  класу  Красноградської  гімназії  «Гранд»
Красноградської районної ради Харківської області (85 балів).

6. Бондурівську  Варвару,  вихованку  гуртка  «Образотворче  мистецтво»
Криворізького  позашкільного  навчального  закладу  Центру  дитячої  та
юнацької  творчості  «Гармонія»  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської області (88 балів).

7. Василюк Вікторію, вихованку гуртка «Художній розпис» Васильківського
міського  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Київської  області
(87 балів).

8. Вахнякову  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Художній  розпис»
Васильківського міського Центру дитячої та юнацької творчості Київської
області (86 балів).

9. Вихованців  гуртка  «Квіткова  фантазія»  Будинку  дитячої  та  юнацької
творчості Котелевської районної ради Полтавської області (82 бали).

10.Вихованців  гуртка  «Квіткова  фантазія»  Будинку  дитячої  та  юнацької
творчості Котелевської районної ради Полтавської області (86 балів).

11.Воронову  Ангеліну,  вихованку  гуртка  «Квіткова  фантазія»  Будинку
дитячої  та  юнацької  творчості  Котелевської  районної  ради Полтавської
області (85 балів).



12.Голоту  Олексія,  вихованця  гуртка  «Юні  екологи»  районного  Будинку
дитячої  та  юнацької  творчості  Шосткинської  районної  ради  Сумської
області (85 балів).

13.Гребеня  Матвія,  учня3-Г  класу  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
№ 10 Новокаховської міської ради Херсонської області (85 балів).

14.Гриніва  Святослава,  учня  3  класу  Красноградської  гімназії  «Гранд»
Красноградської районної ради Харківської області (86 балів).

15.Грицюк  Олександру,  ученицю  9  класу  загальноосвітньої  школи  № 24
ім. О. Кобилянської, вихованку гуртка «Здоровим бути модно» м. Чернівці
(85 балів).

16.Жданову  Анастасію,  ученицю  2  класу  Малокардашинської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Херсонської області (86 балів).

17.Задорожню Марію, вихованку гуртка «ЕкоArt» Міського центру еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Чернівецької  міської  ради
Чернівецької області (87 балів).

18.Засенко  Євгенію,  ученицю  9  класу  Драбівського  навчально-виховного
комплексу  «Школа-гімназія»  Драбівської  районної  ради  Черкаської
області (88 балів).

19.Ільяшенко  Марину,  ученицю  2  класу  Малокардашинської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Херсонської області (85 балів).

20.Іщенко  Віталіну,  вихованку  гуртка  «Друзі  природи»  Києво-
Святошинського  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді
Київської області (86 балів).

21.Кам’янецьку  Яну,  вихованку  гуртка  «Образотворче  мистецтво»
Криворізького  позашкільного  навчального  закладу  Центру  дитячої  та
юнацької  творчості  «Гармонія»  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської області (86 балів).

22.Касапа Владислава, учня 1 класу Удачненської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Покровської районної ради Донецької області (88 балів).

23.Ключковську Мар’яну, ученицю 10 класу Львівського художнього ліцею
при  Львівській  Національній  академії  мистецтв  Львівської  області
(85 балів).

24.Козлову  Вікторію,  ученицю  5  класу,  вихованку  Мар’їнської  районної
станції юних натуралістів Донецької області (88 балів).

25.Король  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі»  Києво-
Святошинського  Районного  Центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Київської молоді (87 балів).

26.Лисогір  Андрія,  учня  9  класу  Драбівського  навчально-виховного
комплексу  «Школа-гімназія»  Драбівської  районної  ради  Черкаської
області (83 бали).



27.Максименка Івана, вихованця гуртка «Чарівна петриківка» Вишнівського
центру  творчості  дітей  та  юнацтва  Києво-Святошинського  району
Київської області (85 балів).

28.Мізюк  Злату,  вихованку  гуртка  «Художній  розпис»  Васильківського
міського  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Київської  області
(85 балів).

29.Наумік Мілену. вихованку Костопільського будинку школяра та юнацтва
Рівненської області (85 балів).

30.Недашківську  Лізу,  вихованку  Студії  образотворчого  мистецтва
«Колорит»  Дитячого  естетико-натуралістичного  центру  «Камелія»
Управління  освіти  і  науки  Броварської  міської  ради  Київської  області
(88 балів).

31.Павлик  Юлію,  ученицю  10  класу  Архангельськослобідської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Каховської  міської  ради
Херсонської області (87 балів).

32.Панченко Анастасію,  ученицю закладу  загальної  середньої  освіти  № 6
Новокаховської міської ради Херсонської області (84 бали).

33.Приймак  Любов,  ученицю  10  класу  Удачненської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Покровської  районної  ради,  вихованку  гуртка
«Географічне  краєзнавство»  Покровської  районної  станції  юних
натуралістів Донецької області (85 балів).

34.Приходько Ольгу, студентку Коледжу мистецтва та  дизайну Київського
національного університету технологій та дизайну м. Києва (88 балів).

35.Селепину  Софію,  вихованку  Костопільського  будинку  школяра  та
юнацтва Рівненської області (86 балів).

36.Сороку Мар’яну, вихованку гуртка «Малюнок на склі» Городоцької Малої
академії мистецтв імені П. Андрусівка Львівської області (88 балів).

37.Тарасову  Анастасію,  ученицю  10-А  класу  Комунального  закладу
«Дергачівський  ліцей  № 2»  Дергачівської  районної  ради  Харківської
області (87 балів).

38.Терещук  Ілону, вихованку  гуртка  «  Юні  екологи»  районного  Будинку
дитячої  та  юнацької  творчості  Шосткинської  районної  ради  Сумської
області (87 балів).

39.Теслюк  Поліну,  вихованку  гуртка  «Дизайн  на  склі»  Криворізького
позашкільного навчального закладу Центру дитячої та юнацької творчості
«Гармонія»  Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської  області
(85 балів).

40.Чорну Ангеліну, вихованку гуртка «Декор» Токмацького Центру Дитячої
та  юнацької  творчості  Токмацької  міської  ради  Запорізької  області
(88 балів).



41.Шишову  Вікторію,  вихованку  гуртка  «Малюнок  на  склі»  Городоцької
Малої  академії  мистецтв  імені  П.  Андрусівка  Львівської  області
(87 балів).

42.Школьну Ангеліну, ученицю 9-А класу Закладу загальної середньої освіти
І-ІІ  ступенів-ліцей  «Гармонія»  Мирноградської  міської  ради  Донецької
області (88 балів).

43.Щурову  Єву,  ученицю  9-Б  класу  Закладу  загальної  середньої  освіти
І-ІІ  ступенів-ліцей  «Гармонія»  Мирноградської  міської  ради  Донецької
області (86 балів).

ІІІ місце
1. Адаменко Софію, вихованку Студії образотворчого мистецтва «Колорит»

Дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія» Управління освіти
і науки Броварської міської ради Київської області (75 балів).

2. Березка Богдана, вихованця гуртка «Квіткова фантазія» Будинку дитячої
та  юнацької  творчості  Котелевської  районної  ради  Полтавської  області
(76 балів).

3. Божко Карину, вихованку гуртка «Квіткова фантазія» Будинку дитячої та
юнацької  творчості  Котелевської  районної  ради  Полтавської  області
(78 балів).

4. Бондаренко  Андрія,  вихованця  гуртка  «Квіткова  фантазія»  Будинку
дитячої  та  юнацької  творчості  Котелевської  районної  ради Полтавської
області (76 балів).

5. Вітошко  Вікторію,  вихованку  Костопільського  будинку  школяра  та
юнацтва Рівненської області (73 бали).

6. Гармату  Олену,  вихованку  Студії  образотворчого  мистецтва
Первомайського  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Первомайської
міської ради Харківської області (78 балів).

7. Гомон  Єву,  ученицю  11-Б  класу  Окружного  оздоровчого  закладу
«Борівська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  1  імені  Героя
Радянського  В.С. Колісника  Борівської  районної  ради»  Харківської
області (75 балів).

8. Гречко  Юлію,  ученицю  9  класу  Шандриголівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Лиманської міської ради Донецької області (74 бали).

9. Гузюк  Уляну, вихованку  Костопільського  будинку  школяра  та  юнацтва
Рівненської області (74 бали).

10.Дичок  Ольгу,  вихованку  гуртка  «Екологічна  майстерня»  Івано-
Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції  м. Івано-Франківська
(78 балів).

11.Єршову  Ларису,  вихованку  гуртка  «Образотворче  мистецтво»
Криворізького  позашкільного  навчального  закладу  Центру  дитячої  та
юнацької творчості «Гармонія» Дніпропетровської області (76 балів).



12.Калінчук  Дар’ю,  вихованку гуртка  «Художній  розпис»  Васильківського
міського  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Київської  області
(76 балів).

13.Коваленка  Іллю,  учня  3  класу  Красноградської  гімназії  «Гранд»
Красноградської районної ради Харківської області (71 бал).

14.Колій Машу, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Вишнівського
центру  творчості  дітей  та  юнацтва  Києво-Святошинського  району
Київської області (74 бали).

15.Кравчук  Евеліну,  вихованку  гуртка  «Образотворче  мистецтво»
Криворізького  позашкільного  навчального  закладу  Центру  дитячої  та
юнацької творчості Дніпропетровської області (78 балів).

16.Кулака  Владислава,  учня  5  класу  навчально-виховного  комплексу
«Гришинська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів-дошкільний
навчальний  заклад»  Покровської  районної  ради  Донецької  області
(75 балів).

17.Лещенко  Мар’яну,  ученицю  8  класу  Звенигородської  спеціалізованої
школи І-ІІІ  ступенів  Звенигородської  районної  ради  Черкаської  області
(78 балів).

18.Лисенко  Аліну,  вихованку  гуртка  «Образотворче  мистецтво»,
Комунального закладу «Зміївський центр дитячої та юнацької творчості»
Зміївської районної ради Харківської області (74 бали).

19.Малищака Петра, учня 4-В класу ліцею № 10 м. Калуш, вихованця гуртка
«Фітодизайн  інтер’єру  та  ландшафту»  Центру  науково-технічної
творчості  учнівської  молоді  м.  Калуш  Івано-Франківської  області
(78 балів).

20.Масленко Марту-Марію, ученицю 9 класу ліцею № 21 Львівської міської
ради Львівської області (76 балів).

21.Місарош Дарину, вихованку гуртка «Юні охоронці природи» Тячівського
районного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Закарпатської області (78 балів).

22.Можна Ксенію,  вихованку гуртка  «Юні  охоронці  природи» Ізюмського
центру  дитячої  та  юнацької  творчості  м.  Ізюм  Харківської  області
(75 балів).

23.Небаба Євгенія, вихованця гуртка «Квіткова фантазія» Будинку дитячої та
юнацької  творчості  Котелевської  районної  ради  Полтавської  області
(76 балів).

24.Немеша Богдана, вихованця гуртка «Юні охоронці природи» Тячівського
районного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Закарпатської області (78 балів).

25.Нечосову  Софію,  ученицю  9  класу,  вихованку  гуртка  «Журналістика»
Будинку  творчості  дітей  та  юнацтва  Миргородської  міської  ради
Донецької області (76 балів).



26.Нємченко  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Квіткова  фантазія»  Будинку
дитячої  та  юнацької  творчості  Котелевської  районної  ради Полтавської
області (79 балів).

27.Нігачову  Євгенію,  вихованку  гуртка  «Природа  рідного  краю»,
Комунального закладу «Зміївський центр дитячої та юнацької творчості»
Зміївської районної ради Харківської області (76 балів).

28.Однорога  Максима,  учня  Бродківської  загальноосвітньої  школи
І-ІІ  ступенів  Тростянецької  об’єднаної  територіальної  громади
Миколаївського району Львівської області (78 балів).

29.Переясловьку  Діану, ученицю 10  класу  Удачненської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Покровської  районної  ради,  вихованку  гуртка
«Географічне  краєзнавство»  Покровської  районної  станції  юних
натуралістів Донецької області (79 балів).

30.Петренко Лілію, ученицю 3 класу Удачненської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Покровської районної ради, вихованку гуртка «Перші кроки
в  англійську  мову»  Покровської  районної  станції  юних  натуралістів
Донецької області (75 балів).

31.Пупену  Марію,  вихованку  гуртка  «Образотворче  мистецтво»,
Комунального закладу «Зміївський центр дитячої та юнацької творчості»
Зміївської районної ради Харківської області (73 бали).

32.Романюк  Єлизавету,  вихованку  гуртка  «Художній  розпис»
Васильківського міського Центру дитячої та юнацької творчості Київської
області (76 балів).

33.Сергієнко  Єву,  вихованку  Студії  образотворчого  мистецтва
Васильківського міського Центру дитячої та юнацької творчості Київської
області (76 балів).

34.Старокожко  Софію,  вихованку  гуртка  «Квіткова  фантазія»  Будинку
дитячої  та  юнацької  творчості  Котелевської  районної  ради Полтавської
області (74 бали).

35.Фабріція  Василя,  вихованця  гуртка  «Юні  бджолярі»  Тячівського
районного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Закарпатської області (75 балів).

36.Фандікову  Владиславу,  вихованку  гуртка  «Образотворче  мистецтво»
Криворізького  позашкільного  навчального  закладу  Центру  дитячої  та
юнацької творчості Дніпропетровської області (75 балів).

37.Філатову Стефанію, ученицю 2 класу Красноградської гімназії  «Гранд»
Красноградської районної ради Харківської області (72 бала).

38.Хоменця Данила, вихованця Студії образотворчого мистецтва «Колорит»
Дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія» Управління освіти
і науки Броварської міської ради Київської області (78 балів).

39.Чехун  Яну,  ученицю  4  класу,  вихованку  Мар’їнської  районної  станції
юних натуралістів Донецької області (77 балів).



40.Шабуніна Германа, вихованця гуртка «Художній розпис» Васильківського
міського  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Київської  області
(77 балів).

41.Шевченко  Анастасію,  ученицю  10  класу  Мирноградського  навчально-
виховного комплексу Донецької області (74 бали).

42.Штенке  Владислава,  учня  4  класу  Архангельськослобідської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Каховської  міської  ради
Херсонської області (75 балів).

43.Щабельського  Єгора,  учня  Комунального  опорного  закладу  освіти
«Кислянська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Дніпропетровської
області (77 балів).

44.Щербакову Олену, ученицю 10 класу Шандриголівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Лиманської міської ради Донецької області (76 балів).

45.Ягупова  Іллю,  вихованця  гуртка  «Образотворче  мистецтво»
Криворізького  позашкільного  навчального  закладу  Центру  дитячої  та
юнацької творчості «Гармонія» Дніпропетровської області (75 балів).

V.  Визнати  переможцями  та  призерами  природоохоронно-
пропагандистської Всеукраїнської акції серед школярів і учнівської молоді
«Припутень  –  птах  року  2018»  та  нагородити  грамотою  Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і
науки  України  та  Українського  товариства  охорони  птахів  за  кращий
доробок,  креативність  та  самобутнє  сприйняття  орнітофауни  в  рамках
акції «Птах року 2018»:

І місце
1. Азарова Богдана, учня Павлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Генічеського району Херсонської області (96 балів).
2. Барановську  Дарину,  вихованку  гуртка  «Стежинами  природи»

Комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної
ради Рівненської області (96 балів).

3. Богачук Ганну, вихованку гурта «Юні квітникарі» Донецького обласного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Донецької  області
(97 балів).

4. Болдовського Тимофія, учня 3-А класу Харківської спеціалізованої школи
І-ІІІ ст. №108 (95 балів).

5. Болдовську Мілену, ученицю 5-Б класу Харківської спеціалізованої школи
І-ІІІ ст. №108 (95 балів).

6. Булик Софію, ученицю 2 класу Буштинського ліцею Тячівської районної
ради Закарпатської області (95 балів).

7. Вовк  Ірину,  ученицю  4  класу,  вихованку  гуртка  «Мистецтво  нашого
народу»  Новороздільської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 2
Львівської області (95 балів).



8. Галєєву Надію, вихованку гуртка «Юні зоологи» Києво-Святошинського
Районного Центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Київської області (95 балів).

9. Говорун  Аліну,  ученицю  4-Б  класу  Білоцерківської  спеціалізованої
природничо-математичної школи І-ІІІ ступенів № 16 ім. М.О. Кириленка
Білоцерківської міської ради Київської області (98 балів).

10.Заворотну  Катерину,  ученицю  Білоцерківської  спеціалізованої
природничо-математичної школи І-ІІІ ступенів № 16 ім. М.О. Кириленка
Білоцерківської міської ради Київської області (98 балів).

11.Заїку  Юлію,  вихованку  гуртка  «Юні  лісівники»  Комунального
позашкільного  навчального  закладу  «Станція  юних  натуралістів»
Криворізької міської ради Дніпропетровської області (95 балів).

12.Зіяєву  Луізу,  ученицю  9-Б  класу  Білоцерківської  спеціалізованої
природничо-математичної школи І-ІІІ ступенів № 16 ім. М.О. Кириленка
Білоцерківської міської ради Київської області (98 балів).

13.Красильнікову  Катерину,  вихованку  гуртка  «Фантазуй  з  природою»
Станції юних натуралістів м. Біла Церква Київської області (98 балів).

14.Куницю  Карину,  вихованку  гуртка  «Зелена  перлинка»  Центру
позашкільної  роботи  м.  Новомосковська  Дніпропетровської  області
(97 балів).

15.Перегончук  Софію,  вихованку  гуртка  «Витівки.  Сувенірна  майстерня»
Вишгородського районного Центру художньої творчості дітей, юнацтва та
молоді «Дивосвіт» Київської області (97 балів).

16.Півтораус  Іллю,  вихованця  гуртка  «Сувенір»  Первомайського  будинку
дитячої  та  юнацької  творчості  Первомайської  міської  ради  Харківської
області (94 бали).

17.Покотило Максима, учня 7 класу Андріяшівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів  Роменської  районної  ради  с.  Андріяшівка  Роменського
району Сумської області (98 балів).

18.Соболь Анастасію, ученицю 6-А класу Харківської спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів № 108 (95 балів).

19.Тарадайко  Катерину,  вихованку  гуртка  «Стежинами  природи»
Комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної
ради Рівненської області (96 балів).

20.Твердохліб  Анну,  ученицю  8-В  класу  Комунального  закладу
«Пересічанський ліцей» Дергачівської районної ради Харківської області
(92 бали).

21.Учнівський  колектив  4  класу  Державної  спеціалізованої  художньої
школи-інтернат І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні» імені Василя
Кричевського Полтавської області (97 балів).



22.Учнівський  колектив  4  класу  Державної  спеціалізованої  художньої
школи-інтернат І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні» імені Василя
Кричевського Полтавської області (98 балів).

23.Чередніченко Діану, ученицю 4-Б класу, Білоцерківської спеціалізованої
природничо-математичної школи І-ІІІ ступенів № 16 ім. М.О. Кириленка
Білоцерківської міської ради Київської області (100 балів).

24.Чопик  Анну,  ученицю  7  класу,  вихованку  гуртка  «Юні  рослинники»
Міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Чернівецької міської ради Чернівецької області (97 балів).

25.Шеремет  Злату,  вихованку  Студії  образотворчого  мистецтва
Васильківського міського Центру дитячої та юнацької творчості Київської
області (95 балів).

26.Шестопалову  Маргариту,  ученицю,  вихованку  гуртка  «Декоративно-
приладне  мистецтво»  Мирноградської  загальноосвітньої  школи
І-ІІ ступенів № 4 Донецької області (94 бали).

27.Шила  Ярослава,  учня  6-А  клас  Харківської  спеціалізованої  школи
І-ІІІ супенів №108 (95 балів).

28.Юсенко Анастасію, вихованку гуртка «Птах натхнення» Костопільського
будинку школярів та юнацтва Костопільської районної ради Рівненської
області (95 балів).

ІІ місце
1. Аліфірову  Софію,  вихованку  Ізюмського  центру  дитячої  та  юнацької

творчості Ізюмської міської ради Харківської області (85 балів).
2. Вихованців  гуртка  «Конструювання  та  моделювання  одягу»

Комунального  закладу  «Новопсковський  Будинок  дитячої  та  юнацької
творчості Новопсковської районної ради» Луганської області (87 балів).

3. Вихованців творчого об’єднання Будинку дитячої та юнацької творчості
Баштанської  міської  ради  Баштанського  району  Миколаївської  області
(86 балів).

4. Дацишину  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Флористика  та  живопис»
Костопільського будинку школярів  та  юнацтва Костопільської  районної
ради Рівненської області (85 балів).

5. Диду  Назара,  учня  3  класу  Прилбицької  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  імені  Митрополита  Андрея  Шептицького  Яворівського
району Львівської області (88 балів).

6. Дідух  Руслану,  вихованку  гуртка  «Паєткоплетіння»  Костопільського
будинку школяра та  юнацтва Костопільської  районної  ради Рівненської
області (87 балів).

7. Кравченко  Карину,  вихованку  студії  «Сувенір»  станції  юних  техніків
м. Краматорськ Донецької області (86 балів).



8. Куцу Аліну, вихованку гуртка «В’язання гачком» Будинку творчості дітей
та юнацтва Мирноградської міської ради Донецької області (87 балів).

9. Ліфінцеву Анну, вихованку гуртка «Арт-студія Салон Паперової Моди»
Комунального  закладу  «Новопсковський  Будинок  дитячої  та  юнацької
творчості Новопсковської районної ради» Луганської області (88 балів).

10.Логачову  Софію,  ученицю  7-Б  класу  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 6 Дружівської міської ради Донецької області (82 бали).

11.Марабян Кароліну, ученицю 1 класу Голопристанської загальноосвітньої
школи № 1 Голопристанської міської ради Херсонської області (88 балів).

12.Назарову  Маргариту,  вихованку  Студії  образотворчого  мистецтва
Васильківського міського Центру дитячої та юнацької творчості Київської
області (87 балів).

13.Нікуліна  Іллю,  вихованця  гуртка  «Флористика»  Комунального  закладу
«Новопсковський Будинок дитячої та юнацької творчості Новопсковської
районної ради» Луганської області (85 балів).

14.Оверко Тайлану, вихованку гуртка «Паперопластика» Будинку дитячої та
юнацької творчості м. Белз Львівської області (88 балів).

15.Остоверха  Івана,  учня  4-Б  класу  Білоцерківської  спеціалізованої
природничо-математичної школи І-ІІІ ступенів № 16 ім. М.О. Кириленка
Білоцерківської міської ради Київської області (87 балів).

16.Пєлєванову  Євгенію,  ученицю  5  класу  Василівської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Болградської  районної  ради  Одеської  області
(82 бала).

17.Постнікову Ксенію, вихованку гуртка «Основи біоетики» Покотилівської
станції юних натуралістів Харківської районної ради Харківської області
(84 бали).

18.Русан  Софію,  вихованку  гуртка  «Берегиня»  Києво-Святошинського
районного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді на
базі  Новосілківської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Київської
області (88 балів).

19.Санько Євгена,  учня 8 класу Навчально-виховного закладу «Петрівська
загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів-дошкільний  навчальний  заклад»
Покровської районної ради Донецької області (88 балів).

20.Стрільця  Георгія,  вихованця  гуртка  «Берегиня»  Києво-Святошинського
районного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді на
базі  Новосілківської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Київської
області (88 балів).

21.Суржанську  Владиславу,  ученицю  2  класу  Навчально-виховного
комплексу  «Срібненська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  імені
А. Г. Черненка – дошкільний навчальний заклад» Покровської  районної
ради Донецької області (87 балів).



22.Томащука Антона, учня 4-Б Білоцерківської спеціалізованої природничо-
математичної  школи  І-ІІІ  ступенів  № 16  ім.  М. О. Кириленка
Білоцерківської міської ради Київської області (82 бали).

23.Учнівський  колектив  6  класу  Дмитрівського  навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний
заклад» Золотоніської районної ради Черкаської області (87 балів).

24.Шевчук Аню, ученицю Андрієвського закладу загальної середньої освіти
І-ІІІ  ступенів  Ємільчинської  селищної  ради  Житомирської  області
(86 балів).

25.Шолом Ангеліну, вихованку гуртка «Орнітологи» Волинського обласного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Волинської  області
(85 балів).

26.Юраса  Назара,  учня  10  класу  Прилбицької  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  імені  Митрополита  Андрея  Шептицького  Яворівського
району Львівської області (85 балів).

ІІІ місце
1. Бойко  Софію,  вихованку  гуртка  «Паєткоплетіння»  Костопільського

будинку школяра та юнацтва Костопільської районної ради Острозького
району Рівненської області (75 балів).

2. Вихованців гуртка «Юні охоронці природи» Центру позашкільної роботи
Вітовського  району  при  Михайло-Ларинській  загальноосвітній  школі
І-ІІІ ступенів Миколаївської області (78 балів).

3. Гапонову  Дарію,  вихованку  Студії  образотворчого  мистецтва
Васильківського міського Центру дитячої та юнацької творчості Київської
області (76 балів).

4. Данилова  Олександра,  вихованця  Комунального  закладу  «Куп’янський
спеціальний  навчально-виховний  комплекс»  Харківської  обласної  ради
Харківської області (78 балів).

5. Добра Михайла, вихованця гуртка «Природа рідного краю» Тячівського
районного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Закарпатської області (74 бали).

6. Іванову Валентину, вихованку гуртка «Юний орнітолог» Станіславського
закладу повної загальної середньої освіти Станіславської сільської ради
ім. К.Й. Голоборотька Херсонської області (75 балів).

7. Махоніну  Радіславу,  вихованку  гуртка  «Мальви»  Вишгородського
районного  Центру  художньої  творчості  дітей,  юнацтва  та  молоді
«Дивосвіт» Київської області (74 бали).

8. Орос  Валерію,  вихованку  гуртка  «Екосвіт»  Тячівського  районного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Закарпатської області
(78 балів).



9. Савкіна Владислава,  учня 11 класу Шандриголівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Лиманської міської ради Донецької області (72 бала).

10.Сас  Мілану, вихованку гуртка  «Юні  валеологи»  Тячівського районного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Закарпатської області
(76 балів).

11.Сербіну  Поліну,  вихованку  гуртка  «Юний  орнітолог»  Станіславського
закладу повної загальної середньої освіти Станіславської сільської ради
ім. К. Й. Голоборотька Херсонської області (77 балів).

12.Сидор  Олену,  ученицю  10  класу  Дроговизького  навчально-виховного
комплексу Миколаївського району Львівської області (74 бали).

13.Учнівський  колектив  5  класу,  вихованців  гуртка  «Юні  валеологи»
позашкільного  навчально-виховного  об'єднання  м. Кам'янець-
Подільського Хмельницької області (76 балів).

14.Шпортко  Софію,  вихованку  гуртка  «М’яка  іграшка»  Первомайського
будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Первомайської  міської  ради
Харківської області (77 балів).

15.Щербакову  Олену,  ученицю  7  класу  Навчально-виховного  комплексу
«Новоєлизаветівська  загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів-дошкільний
навчальний заклад» Покровського району Донецької області (75 балів).

16.Щурову  Єву,  ученицю  9-Б  класу  Закладу  загальної  середньої  освіти
І-ІІ  ступенів-ліцей  «Гармонія»  Мирноградської  міської  ради  Донецької
області (75 балів).

VІ. 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. Анастюк Н.В.,  вчителю початкових класів  Малокаховського навчально-
виховного комплексу «загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів-дошкільний
навчальний заклад» Херсонської області.

2. Антоненко  Тамарі  Володимирівні,  вчителю  біології  Андріяшівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Роменської районної ради 

3. Антошук  Г.О.,  керівнику  гуртка  «Арт-студія  Салон  Паперової  Моди»
Комунального  закладу  «Новопсковський  Будинок  дитячої  та  юнацької
творчості Новопсковської районної ради» Луганської області.

4. Бабак  Віті  Миколаївні,  керівнику  гуртка  «Птах  натхнення»
Костопільського будинку школярів  та  юнацтва Костопільської  районної
ради Рівненської ради.

5. Бабич  Ользі  Григорівні.  вчителю  Житомирського  екологічного  ліцею
№ 24 м. Житомир.

6. Бабійчук Ірині Павлівні, вчителю географії Камінської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Житомирської області.



7. Баглай  Тетяні  Миколаївні,  вчителю  біології  Комунального  закладу
загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  № 9  Вінницької  міської  ради
Вінницької області.

8. Барабаш  Любові  Миколаївні,  директору,  вчителю  біології
Шандриголівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Лиманської
міської ради Донецької області.

9. Бацман О.В., керівнику гуртка «М’яка іграшка» Первомайського будинку
дитячої  та  юнацької  творчості  Первомайської  міської  ради  Харківської
області.

10.Берчій  Олені  Петрівні,  вчителю  початкових  класів  Вишнівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  1  Києво-Святошинського
району Київської області.

11.Беспалій  Надії  Миколаївні,  вчителю  Навчально-виховного  закладу
«Петрівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний
заклад» Покровської районної ради Донецької області.

12.Биченко  В.М.,  вчителю  початкових  класів  Комунального  закладу
«Великопроходівський  ліцей»  Дергачівської  районної  ради  Харківської
області.

13.Біліченко Марині Владиславівні, вчителю біології та класному керівнику
учнів  8  класу  Комунальної  установи  Сумської  спеціалізованої  школи
І-ІІІ  ступенів  №  7  імені  Максима  Савченка  Сумської  міської  ради
Сумської області.

14.Блищик  Галині  Степанівні,  класному  керівнику  6  класу  Дорогобузької
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів с. Дорогобуж Гощанського району
Рівненської області.

15.Блохі  Олені  Михайлівні,  вчителю  екології  Комунального  закладу
«Великознам’янська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  № 3»
Кам'янсько-Дністровського району Запорізької області.

16.Бовкун  Юлії  Володимирівні,  вчителю  початкових  класів  Удачненської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Покровської  районної  ради
Донецької області.

17.Боголуцькій  Світлані  Василівні,  вчителю  початкових  класів
Радивилівського навчально-виховного комплексу «Школа №2-ліцей» ім.
П.Г. Стрижака Рівненської області.

18.Бондар  Олені  Василівні,  керівнику  гуртка  «Знавці  природи»
Комунального закладу Сумської міської ради - Сумського міського центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Сумської області.

19.Борис  Вікторії  Ігорівні,  вчителю  Володимир-Волинської  гімназії  імені
О. Цинкаловського Волинської області.

20.Борис Віктору Ігоровичу, вчителю Володимир-Волинської гімназії  імені
О. Цинкаловського Волинської області.



21.Борисенко  Наталії  Михайлівні,  керівнику  роботи  державної
спеціалізованої  художньої  школи-інтернату  І-ІІІ  ступенів  «Колегіум
мистецтв у Опішні» імені Василя Кричевського Полтавської області.

22.Будіній Н.В., керівнику гуртка «Образотворче мистецтво» Комунального
закладу  «Зміївський  центр  дитячої  та  юнацької  творчості»  Зміївської
районної ради Харківської області.

23.Булатоваій Ганні Вікторівні, керівнику гуртка «В’язання гачком» Будинку
творчості  дітей  та  юнацтва  Мирноградської  міської  ради  Донецької
області.

24.Булик Наталії Іванівні, вчителю Буштинського ліцею Тячівської районної
ради Закарпатської області.

25.Бунь  Лідії  Василівні,  вчителю біології  Секретарської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Кривоозерської районної ради Миколаївської області.

26.Бутвовій  Л.Ф.,  керівнику  гуртка  «Флористика»  Комунального  закладу
«Новопсковський Будинок дитячої та юнацької творчості Новопсковської
районної ради» Луганської області.

27.Василик  О.В.,  вчителю  Дроговизького  навчально-виховного  комплексу
Львівської області.

28.Васильчишин  Богданні  Богданівні,  керівнику  гуртка  «Юні  екологи»
міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської області.

29.Верес  Тетяні  Михайлівні,  керівнику  гуртка  «Образотворче  мистецтво»
Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва Київської області.

30.Вікуловій  Т.П.,  керівник  гуртка  «Екологічна  казка»  Боярської
загальноосвітньої школи № 2 Київської області.

31.Вітренко  Е.В.,  керівнику  гуртка  «Основи  екологічних  знань»
Комунального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді» Херсонської міської ради Херсонської області.

32.Власик Людмилі Пилипівні, вчителю початкових класів Радивилівського
навчально-виховного  комплексу  «Школа  №2-ліцей»  ім.  П.Г.  Стрижака
Рівненської області.

33.Власик  Наталії  Федорівні,  керівнику  гуртка  «Стежинками  природи»
Комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної
ради Рівненської області.

34.Волк Наталії,  керівнику роботи Комунального опорного закладу освіти
«Кислянська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Дніпропетровської
області.

35.Воскобійник  Ользі  Володимирівні,  керівнику  гуртка  «Природа  рідного
краю»  Комунального  закладу  «Зміївський  центр  дитячої  та  юнацької
творчості» Зміївської районної ради Харківської області.

36.Вчителям  початкових  класів  Новотроянівського  навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів-ліцей-дошкільний
навчальний заклад» Болградської районної ради Одеської області.



37.Галєєвій  Інні  Валеріївні,  керівнику  роботи  Києво-Святошинського
Районного Центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Київської області.

38.Гілязовій З. В.,  керівнику  роботи,  вчителю  Мирноградської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 4 Донецької області.

39.Глуховецькій  Вікторії  Вікторівні,  керівнику  гуртка  «Природа  рідного
краю»  Покотилівської  станції  юних  натуралістів  Харківської  районної
ради Харківської області.

40.Глуховій  Ларисі  Павлівні,  вчителю  біології,  вчителю  методисту,
«Спеціаліст  Вищої  категорії»  Комунального  закладу  «Солоницівський
ліцей № 2» Дергачівської районної ради Харківської області.

41.Гоненко  А.О.,  вчителю  Шепетівської  загальноосвітньої  школи  № 6
Хмельницької області.

42.Гордієнко Наталі Олександрівні, вчителю трудового навчання, спеціаліст
ІІ  кваліфікаційної  категорії  Комунального  закладу  «Куп'янський
спеціальний  навчально-виховний  комплекс»  Харківської  обласної  ради
Харківської області.

43.Гринішак  Т.О.,  вчителю  біології,  спеціалісту  І  категорії  Семенівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Запорізької області.

44.Грицюк  Тетяні  Петрівні,  методисту,  керівнику  гуртка  «Здоровим  бути
модно» Комунального закладу  «Чернівецький обласний центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді».

45.Гулякіній  Д.С.,  культорганізатору  Чугуївського  районного  Будинку
дитячої творчості Чугуївської районної ради Харківської області.

46.Давидюк Марії Антонівні, вчителю початкових класів загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів с. Любче Волинської області.

47.Данильченко Надії Юріївні, керівнику гуртка «Сувенір» Первомайського
будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Первомайської  міської  ради
Харківської області.

48.Даніловій  І.В.,  вчителю  навчально-виховного  комплексу  «Сіянцівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок» Острозької районної
ради Рівненської області.

49.Даніловій  Ользі  Миколаївні,  керівнику  гуртка  «Берегиня»  Києво-
Святошинського  районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Київської області.

50.Демочко Валентині Григорівні, вчителю біології та хімії Білоцерківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Полтавської області.

51.Демченко Анні Вікторівні,  керівнику гуртка «Зелена перлинка» Центру
позашкільної роботи м. Новомосковськ Дніпропетровської області.

52.Деяк  Тетяні  Володимирівні,  керівнику  гуртка  «Юні  бджолярі»
Тячівського  районного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді Закарпатської області.



53.Долгоногій  Оксані  Геннадіївні,  вчителю  біології  Навчально-виховного
комплексу  «Новоєлизаветівська  загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів-
дошкільний навчальний заклад» Покровського району Донецької області.

54.Доліч Світлані Володимирівні, вчителю початкових класів Богданівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів,  філії  комунального  закладу
«Петрівське  навчально-виховне  об'єднання  «загальноосвітня  школа
І-ІІІ  ступенів-гімназія»  Петрівської  районної  ради  Кіровоградської
області.

55.Дубровіній  Тетяні  Павлівні,  керівнику  гуртка-методисту,  Майстру
сучасного  декоративно-прикладного  мистецтва  станції  юних  техніків
м. Краматорськ Донецької області.

56.Духніч Валентині Григорівні, завідуючій методичним відділом, керівнику
гуртка-методисту Дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія»
Управління освіти і науки Броварської міської ради Київської області.

57.Єребакан  Марії  Петрівні,  вчителю  біології  Саф’янівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Ізмаїльської  районної  ради
Одеської області.

58.Єрмоленко  Світлані  Іванівні,  вчителю  початкових  класів  Навчально-
виховного комплексу «Срібненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
імені  А.Г.  Черненка  -  дошкільний  навчальний  заклад»  Покровської
районної ради Донецької області.

59.Єфтемій  Д.Г.,  керівнику  гуртка  «Юні  рослинники»  Міського  центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької міської
ради Чернівецької області.

60.Жарковій  Н.Б.,  вчителю  Драбівського  навчально-виховного  комплексу
«Школа-гімназія» Драбівської районної ради Черкаської області.

61.Жишкович  Христині  Володимирівні,  вчителю  Львівського  художнього
ліцею при Львівській Національній академії мистецтв Львівської області.

62.Жогло  Т.О.,  класному  керівнику  учнів  3-В  класу  Опорного  закладу
навчально-виховного  комплексу  «Чаплинська  школа-гімназія»
Херсонської області.

63.Жуйводі Олені Миколаївні, вчителю Володимир-Волинської гімназії імені
О. Цинкаловського Волинської області.

64.Жук  Інні  Володимирівні,  керівнику  гуртка  «Фантазуй  з  природою»
Станції юних натуралістів м. Біла Церква.

65.Жуковій  Аліні  Вадимівні,  вчителю історії  Бірківської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  імені  І.А.  Цюпи  Зіньківської  районної  ради
Полтавської області.

66.Журенко  Ользі  Олегівні,  педагогу-організатору  Закладу  загальної
середньої освіти І-ІІ  ступенів-ліцей «Гармонія» Мирноградської міської
ради Донецької області.



67.Жутовій  Тетяні  Анатоліївні,  керівнику  гуртків  Будинку  дитячої  та
юнацької творчості Шостинської районної ради Сумської області.

68.Заваді  О.І.,  вчителю  Нагірненської  середньої  загальної  школи
І-ІІІ ступенів Самбірського району Львівської області.

69.Завадській  Таїсії  Володимирівні,  вчителю  початкових  класів,  вчителю-
методисту  середньої  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 3
Полтавської області.

70.Закутаєвій Ніні Олександрівні, керівнику гуртка «Природа рідного краю»
Кіровоградського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Кіровоградської області.

71.Зінченко  Світлані  Григорівні,  завідуючій  відділом  біології,  керівнику
гуртка «Юні друзі природи» естетико-натуралістичного центру «Камелія»
Управління освіти і науки Броварської міської ради Київської області.

72.Зіркевич  Ользі  Миколаївні,  керівнику  гуртка  «Юні  любителі
декоративних та свійських тварин» Нововолинського центру дитячої  та
юнацької творчості Нововолинської міської ради Волинської області.

73.Злиднєвій Надії  Василівні,  керівнику гуртка «Образотворче мистецтво»
Криворізького  позашкільного  навчального  закладу  Центру  дитячої  та
юнацької творчості Дніпропетровської області.

74.Зорі Ганні Сергіївні, керівнику пошукового загону Покотилівської станції
юних натуралістів Харківської районної ради Харківської області.

75.Зотовій М.Ю., вчителю Низівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Львівської області.

76.Івановій Альоні Федорівні, керівнику гуртка «Юні екологи» Смілянського
районного центру дитячої та юнацької творчості Черкаської області.

77.Іванусу  Олександрі  Євстафіївні,  керівнику  гуртка  «Паперопластика»
Будинку дитячої та юнацької творчості м. Белз Львівської області.

78.Івченко  Н.Д.,  керівнику  гуртка  «Юні  екологи»  Комунального  закладу
«Запорізький обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді»
Запорізької  обласної  ради  на  базі  Комунального  закладу  «Бурчацька
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Михайлівської  районної  ради
Запорізької області.

79.Іноземцеву Сергію  Анатолійовичу, керівнику  гуртка  «Юні  орнітологи»
Комунального  закладу  Путивльської  районної  ради  Районного  центру
позашкільної  роботи  натуралістсько-краєзнавчого  відділу  Сумської
області.

80.Кагуріній  Н.С.,  керівнику  роботи  Новобузького  центру  позашкільної
роботи дітей та юнацтва Миколаївської області.

81.Калин  Ользі  Ярославівні,  керівнику  гуртка  «Фітодизайн  інтер’єру  та
ландшафту»  Центру  науково-технічної  творчості  учнівської  молоді
м. Калуш Івано-Франківської області.



82.Калініченко  Світлані  Григорівні,  керівнику  роботи  Комунальний
навчального закладу «Центр позашкільної освіти» Вербівської сільської
ради Дніпропетровської області.

83.Камінчуку  Івану  Володимировичу,  вчителю  Нагірненської  середньої
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Черняхівської районної державної
адміністрації Житомирської області.

84.Кандибко  Н.В.,  керівнику  роботи,  вчителю  Мирноградської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 4 Донецької області.

85.Канцедал  В.В.,  керівнику  роботи  Васильківського  міського  Центру
дитячої та юнацької творчості Київської області.

86.Кірей Галині Вікторівні, керівнику гуртка «Коло друзів» Будинку дитячої
та юнацької творчості Мелітопольської районної ради Запорізької області.

87.Кірноз  Зоряні  Андріївні,  керівнику  гуртка  «Флористика  та  живопис»
Костопільського будинку школярів  та  юнацтва Костопільської  районної
ради Рівненської області.

88.Клімковецькій  Марині  Вікторівні,  керівнику  роботи
Архангельськослобідської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Каховської міської ради Херсонської області.

89.Кобінчук  Олені  Миколаївні,  вчителю  біології,  спеціалістц  І  категорії
Семенівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Запорізької області.

90.Коваленко І.В, керівнику гуртка «Природа рідного краю» Комунального
закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Херсонської обласної ради Херсонської області.

91.Коваленко  О.В.,  керівнику  роботи  Васильківського  міського  Центру
дитячої та юнацької творчості Київської області.

92.Ковальчук  Альоні  Олександрівні,  керівнику  гуртка  «Декоративне
птахівництво» Шепетівського міського еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Хмельницької області.

93.Ковач  Світлані  Миколаївні,  керівнику  гуртка  «Юні  валеологи»
Тячівського  районного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді Закарпатської області.

94.Коверко  Ірині  Олександрівні,  керівнику  гуртка  «Людина  і  світ»
Миколаївського  районного  Будинку  творчості  учнів  Миколаївської
області.

95.Коврижко Ользі  Олександрівні,  вчителю географії  навчально-виховного
комплексу «Гришинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний
навчальний заклад» Покровської районної ради Донецької області.

96.Ковтюх Олені Олексіївні, керівнику гуртка «Любителі домашніх тварин»
Дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія» Управління освіти
і науки Броварської міської ради Київської області.

97.Козак  Оксані  Василівні,  вчителю  біології  Комунального  закладу
«Рясницький  навчально-виховний  комплекс  «дошкільний  навчальний



заклад-загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Бабинської  сільської  ради
Гощанського району Рівненської області.

98.Колевид Лесі Олексіївні, керівнику гуртка «Квіткова фантазія» Будинку
дитячої  та  юнацької  творчості  Котелевської  районної  ради  Харківської
області.

99.Колесник  Валентині  Гаврилівні,  вчителю  Есманської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Глухівської районної ради Сумської області.

100. Колісник Вікторії  Олександрівні,  керівнику гуртка «Юні охоронці
природи»  Ізюмського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  м. Ізюм
Харківської області.

101. Коноз  Валентині  Станіславівні,  керівнику  гуртка  «Природа  і
фантазія»  Департаменту  освіти  і  науки  Сумської  обласної  державної
адміністрації, Великописарівської районної Станції юних натуралістів.

102. Константіновій  Раїсі  Василівні,  керівнику  гуртка  «Юні
рослинники» Комунального позашкільного навчального закладу (Районна
станція юних натуралістів) Покровської районної ради Донецької області.

103. Копинець  Ользі  Вікторівні,  керівнику  гуртка  «Природа  рідного
краю» Тячівського районного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді Закарпатської області.

104. Корнєєвій Олені Олександрівні,  педагогу-організатору Павлівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Мар'їнської  районної  ради
Донецької області.

105. Костенко Інні  Миколаївні,  керівник  гуртка  «Юні  друзі  природи»
Первомайської станції юних натуралістів Миколаївської області.

106. Кофан  Олені  Олександрівні,  керівнику  творчого  об’єднання
«Екосвіт»  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Баштанської  міської
ради Баштанського району Миколаївської області.

107. Крижанівській  Вікторії  Юріївні,  керівнику  гуртка  журналістики
Дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія» Управління освіти
і науки Броварської міської ради Київської області.

108. Крупельницькій О.О., керівнику гуртка «Мальви» Вишгородського
районного  Центру  художньої  творчості  дітей,  юнацтва  та  молоді
«Дивосвіт» Київської області.

109. Кузмінській  В.В.,  методисту  Чернівецького  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Чернівецької області.

110. Кунєвій  Марині  Дмитрівні,  вчителю  біології  Василівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Болградської  райради  Одеської
області.

111. Кухарчишин  Тетяні  Михайлівні,  вчителю  початкових  класів
Прилбицької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  ім.  Митрополита
Андрея Шептицького Яворівського району Львівської області.



112. Куцин  Вікторії  Володимирівні,  керівнику  гуртка  «Юні  друзі
природи»  Тячівського  районного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді Закарпатської області

113. Кучмій  Антону  Юрійовичу,  керівнику  студії  «Королівство
мистецтв» Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості
№ 7 Харківської міської ради» Харківської області.

114. Кушнирік  Анастасії  Ярославівні,  вчителю  трудового  навчання
Закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІ  ступенів-ліцей  «Гармонія»
Мирноградської міської ради Донецької області.

115. Лабазі  Ользі  Петрівні,  вчителю  Білоцернківської  спеціалізованої
природничо-математичної  школи  І-ІІІ  ступенів  16  ім.  М.О.  Кириленка
Білоцерківської міської ради Київської області.

116. Лебедь Г.О., вчителю біології Комунального закладу «Дергачівський
ліцей № 2» Дергачівської районної ради Харківської області.

117. Лис  Оксані  Анатоліївні,  керівнику  гуртка  «Арт-майстерня»
Костопільського будинку школяра та юнацтва Рівненської області.

118. Логвиненко Наталі Олександрівні, керівнику гуртка «Журналістика»
Будинка  творчості  дітей  та  юнацтва  Миргородської  міської  ради
Донецької області.

119. Лукаш І.В.,  вчителю біології  Комунального закладу  «Криворізька
школа загальної середньої  освіти І-ІІ  ступенів» Широківської селищної
ради Дніпропетровської області.

120. Ляментовській  І.С.,  керівнику  гуртка  «Людина  і  довкілля»
Добропільського  районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Донецької області.

121. М’ягкій  Наталії  Дмитрівні,  керівнику  гуртка  «Юні  орнітологи»,
керівнику  гуртка-методисту  Васильківської  міської  станції  юних
натуралістів Київської області.

122. Макарашвілі  О.В.,  вчителю  Голопристанської  загальноосвітньої
школи № 1 Голопристанської міської ради Херсонської області.

123. Максименко Ользі  Олександрівні,  керівнику роботи Вишнівського
центру творчості дітей та юнацтва Київської області.

124. Мальованій  Надії  Олексіївні,  керівнику  роботи  державної
спеціалізованої  художньої  школи-інтернату  І-ІІІ  ступенів  «Колегіум
мистецтв у Опішні» імені Василя Кричевського Полтавської області.

125. Мамонтовій  Юлії  Вікторівні,  вчителю біології,  спеціалісту  вищої
категорії  Астраханської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Мелітопольської районної ради Запорізької області.

126. Маниловій Л.О., керівнику гуртка «Конструювання та моделювання
одягу»  Комунального  закладу  «Новопсковський  Будинок  дитячої  та
юнацької творчості Новопсковської районної ради» Луганської області.



127. Марабян Ю.С., вчителю Голопристанської загальноосвітньої школи
№ 1 Голопристанської міської ради Херсонської області.

128. Мартиненко  Тетяні  Сергіївні,  керівнику  гуртка,  «Перші  кроки  в
англійську  мову»  вчителю  початкових  класів  Удачненської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів;  Покровської  районної  станції
юних натуралістів Покровської районної ради Донецької області.

129. Медведюк  Ользі  Миколаївні,  керівнику  проекту  Маневицького
учнівського лісництва Маневицького районного Центру творчості дітей та
юнацтва Волинської області.

130. Мельник Світлані  Геннадіївні,  керівнику гуртка «Юні квітникарі»
Києво-Святошинського  Районного  Центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Київської області.

131. Миколенко  Володимиру  Миколайовичу,  вчителю  біології
загальноосвітньої  школи  №6  Горішньоплавнівської  міської  ради
Полтавської області.

132. Михайловській  Тетяні  Миколаївні,  керівнику  гуртка  «Екологічна
майстерня» Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції 

133. Мороз Н.Д., вчителю біології загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
м. Берестечко Волинської області.

134. Назаренко  Т.В.,  вчителю  Чечелівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІ ступенів Полтавської області.

135. Ніколаєнковій  О.В.,  керівнику  гуртка  «Юний  лісівник»  Філії
«Шафран»  Комунального  закладу  освіти  «Обласний  еколого-
натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді»  Дніпропетровської
області.

136. Новак  О.С.,  вчителю  початкових  класів  Херсонської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 28  Херсонської  міської  ради
Херсонської області.

137. Новохацькій  Л.М.,  керівнику  гуртка  «Юний  орнітолог»
Станіславського закладу повної  загальної  середньої  освіти  Херсонської
області.

138. Олеськів Лідії Богданівні, вчителю біології ліцею № 21 Львівської
міської ради Львівської області.

139. Олійник Ользі Миколаївні, вчителю трудового навчання, спеціалісту
І  кваліфікаційної  категорії  Комунального  закладу  «Куп'янський
спеціальний  навчально-виховний  комплекс»  Харківської  обласної  ради
Харківської області.

140. Олішевській  Наталії  Миколаївні,  вчителю  початкових  класів
Дівочківської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Черняхівської
районної державної адміністрації Житомирської області.



141. Ольбішевській  Ірині  Анатоліївні,  керівнику  гуртка  «Люби  і  знай
свій  рідний  край»  Києво-Святошинського  Районного  Центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Київської області.

142. Ольшанській  Валентині  Іванівні,  вчителю  біології  і  хімії
Мирноградського навчально-виховного комплексу Донецької області.

143. Оніщук  Людмилі  Сергіївні,  керівнику  гуртка  «Юні  лісівники»
Здомишельського учнівського лісництва Рятнівської райдержадміністрації
Центру дитячої та юнацької творчості Волинської області.

144. Опікун  Катерині  Володимирівні,  керівнику  гуртка  «Юні  друзі
природи»  Первомайського  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Первомайської міської ради Харківської області.

145. Остапенко  Людмилі  Володимирівні,  керівнику  гуртка  «Природа
рідного  краю»  Шостинської  міської  станції  юних  натуралістів
Шосткинської районної ради Сумської області.

146. Париняк  Оксані  Григорівні,  вчителю  біології  Містківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Львівської області.

147. Пархоменко Наталії  Новомирівні,  керівнику роботи Комунального
позашкільного  навчального  закладу  «Станція  юних  натуралістів»
Криворізької міської ради Дніпропетровської області.

148. Перовій  Наталії  Миколаївні,  керівнику  гуртка  «Географічне
краєзнавство»  Покровської  районної  ради,  вчителю  географії
Удачненської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Покровської
районної ради Донецької області.

149. Петренко  Вікторії  Юріївні,  керівнику  гуртка  «Знавці  тераріумів»
Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
Полтавської області.

150. Півторак В.В., керівнику гуртка «Юні фотоаматори» Чернівецького
обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Чернівецької області.

151. Плехун  Ользі  Вікторівні,  вчителю  закладу  загальної  середньої
освіти № 6 Новокаховської міської ради Херсонської області.

152. Поліщук Марії Зіновіївні, керівнику гуртка «Веселка» Сокальського
Будинку дитячої та юнацької творчості Львівської області.

153. Поліщук Олені Євгеніївні,  педагогу-організатору Олександрівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Каланчацької  селищної  ради
Херсонської області.

154. Поп  Ларисі  Миколаївні,  керівнику  гуртка  «Екосвіт»  Тячівського
районного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Закарпатської області.

155. Привідон Світлані Володимирівні, керівнику гуртка Відділу освіти
виконкому  Роменської  міської  ради,  Роменського  центру  позашкільної



освіти  та  роботи  з  талановитою  молоддю  ім.  Івана  Кавалерідзе,
Полтавської області.

156. Приступі  Марії  Ярославівні,  класному  керівнику  3-А  класу
Княгинівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа
І-ІІІ  ступенів-дошкільний  навчальний  заклад»  Княгинівської  сільської
ради Волинської області.

157. Процик С.С., керівнику роботи Дитячого естетико-натуралістичного
центру  «Камелія»  Управління  освіти  і  науки  Броварської  міської  ради
Київської області.

158. Рашевській Наталі Володимирівні,  керівнику гуртка «Малюнок на
склі»  Городоцької  Малої  академії  мистецтв  імені  П.  Андрусівка
Львівської області.

159. Регеді  Юлії  Олександрівні,  вчителю  хімії  та  біології
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  6  Дружівської  міської  ради
Донецької області.

160. Ремарчук С.В., керівнику гуртка «ЕкоArt» міського центру еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Чернівецької  міської  ради
Чернівецької області.

161. Роговій  Ірині  Борисівні,  керівнику  гуртка  «Декор»  Токмацького
Центру  Дитячої  та  юнацької  творчості  Токмацької  міської  ради
Запорізької області.

162. Розман  Мар’яні  Степанівні,  керівнику  гуртка  «Юні  охоронці
природи»  Тячівського  районного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді Закарпатської області.

163. Романченко В.Ю., керівнику гуртка «Літературний світ» Дитячого
естетико-натуралістичного центру «Камелія» Управління освіти і  науки
Броварської міської ради Київської області.

164. Руденко  Євгенії  Євгеніївні,  керівнику  роботи,  кандидату
біологічних наук, співробітнику Київського зоопарку загальнодержавного
значення м. Києва.

165. Рябковій  Наталії  Михайлівні,  керівнику  гуртка  «Паєткоплетіння»
Костопільського будинку школярів  та  юнацтва Костопільської  районної
ради Рівненської області.

166. Савкіній Світлані Юріївні, завідуючій бібліотеки Шандриголівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лиманської міської ради Донецької
області.

167. Саєнко  Маргариті  Олексіївні,  керівнику  гуртка  «Природа  і
творчість»  Охтирського  міського  центру  позашкільної  освіти  -  Малої
академії наук учнівської молоді Сумської області.

168. Салаган  Софії  Михайлівні,  керівнику  роботи  Костопільського
будинку школяра та юнацтва Рівненської області.



169. Салібєєвій  Вікторії  Вікторівні,  керівнику  гуртка  «Юні  друзі
природи»  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Мелітопольської
районної ради Запорізької області.

170. Сасин Оксані Василівні, керівнику гуртка «Природа рідного краю»
Тячівського  районного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді Закарпатської області.

171. Сворінь  Надії  Володимирівні,  керівнику  гуртка  «Юні  квітникарі-
аранжувальники»  Тернопільського  обласного  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Тернопільської області.

172. Сенів  Марії  Михайлівні,  вчителю  Бродківської  загальноосвітньої
школи  І-ІІ  ступенів  Тростянецької  об'єднаної  територіальної  громади
Львівської області.

173. Сергійчук  Ользі  Василівні,  вчителю  біології  загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів с. Мстишин Луцького району Волинської області.

174. Середі  Інні Олексіївні,  керівнику студії  образотворчого мистецтва
Первомайського  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Первомайської
міської ради Харківської області.

175. Середній Аллі Олексіївні, вчителю початкових класів Удачненської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Покровської  районної  ради
Донецької області.

176. Сидоренко  Тетяні  Григорівні,  вчителю  біології  Криворізької
загальноосвітньої школи № 65 Дніпропетровської області.

177. Сизонову  Миколі  Вікторовичу,  вчителю  трудового  навчання,
спеціаліст  ІІ  кваліфікаційної  категорії  Комунального  закладу
«Куп'янський  спеціальний  навчально-виховний  комплекс»  Харківської
обласної ради Харківської області.

178. Сиротенко Світлані Миколаївні, вчителю образотворчого мистецтва
Шандриголівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Лиманської
міської ради Донецької області.

179. Сігатовій  М.І.,  керівнику  роботи  Дитячого  естетико-
натуралістичного центру Управління освіти і  науки Броварської міської
ради Київської області.

180. Скибі  Тетяні  Анатоліївні,  керівнику  гуртка  «Юні  орнітологи»
Дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія» Управління освіти
і науки Броварської міської ради Київської області.

181. Снітко Максиму Валерійовичу, керівнику роботи  Костопільського
будинку школяра та юнацтва Рівненської області.

182. Соболь Олені Олександрівні,  вчителю Харківської  спеціалізованої
школи І-ІІІ ст. №108.

183. Спасюк  Ларисі  Євгеніївні,  вчителю  біології  Вербської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рівненської області.



184. Спірідоновій  Ю.В.,  керівнику  учнівського  колективу  4-В  класу
Опорного закладу  навчально-виховного комплексу  «Чаплинська  школа-
гімназія» Херсонської області.

185. Степановій  Є.В., керівнику  роботи,  вчителю  Мирноградської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 4 Донецької області.

186. Стьобіній  І.В.,  вчителю  початкових  класів  Малокаховського
навчально-виховного  комплексу  «загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів-
дошкільний навчальний заклад» Херсонської області.

187. Сьомкіній  Ірині  Юріївні,  керівнику  гуртка  «Світ  навколо  нас»
Комунального  закладу  «Шполянський  центр  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді»  Шполянської  міської  ради  об’єднаної
територіальної громади Черкаської області.

188. Твердрхліб  О.В.,  вчителю  обслуговуючої  праці  Комунального
закладу «Пересічанський ліцей» Дергачівської районної ради Харківської
області.

189. Тебенко Марії  Миколаївні,  вчителю Павлівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Генічеського району Херсонської області.

190. Темченко Людмилі Григорівні, керівнику гуртка «Юні орнітологи»
Комунального  закладу  Сумської  обласної  ради  -  обласний  центр
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю Сумської області.

191. Терещенко  Вікторії  Вікторівні,  вчителю  української  мови
Шандриголівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Лиманської
міської ради Донецької області.

192. Теслюк  Ганні  Олександрівні,  керівнику  гуртка  «Дизайн  на  склі»
Криворізького  позашкільного  навчального  закладу  Центру  дитячої  та
юнацької  творчості  «Гармонія»  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської області.

193. Тещинській  В.М.,  керівнику  гуртка  «Юні  фітодизайнери»
Навчально-виховного  закладу  «Петрівська  загальноосвітня  школа
І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Покровської районної ради
Донецької області.

194. Тимчишин  Людмилі  Мирославівні,  керівнику  гуртка  «Мистецтво
нашого народу» Новороздільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 2 Львівської області.

195. Тиховецькій  Романні  Степанівні,  вчителю  середньої
загальноосвітньої школи № 77 м. Львова.

196. Тищенко  Людмилі  Миколаївні,  вчителю  Калениківвської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Решитилівської  районної  ради
Полтавської області.

197. Тіщенко  В.  О.,  вчителю  біології  і  хімії  Дігтярівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Срібнянської  селищної  ради
Чернігівської області.



198. Ткач  О.В.,  керівнику  гуртка  «Природа,  фантазія,  творчість»
Заставнівського  еколого-натуралістичного  центру  дітей  та  молоді
Чернівецької області.

199. Тлусті  Любові  Миколаївні,  керівнику  гуртка  «Юні  екологи»
Миколаївського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді на базі Михайло-Ларинської загальноосвітньої школи Вітовського
району Миколаївської області.

200. Толстовій  Ірині  Леонідівні,  вчителю  біології  Криворізької
загальноосвітньої школи № 65 Дніпропетровської області.

201. Фесенко  Оксані  Анатоліївні,  вчителю  біології  та  хімії
Добровільського  навчально-виховного  комплексу  «загальноосвітній
навчальний  заклад  –  дошкільний  навчальний  заклад»  Васильківського
району Дніпропетровської області.

202. Фесенко  Ользі  Миколаївні,  керівнику  гуртка  «Мистецтво  слова»
Будинку дитячої  та  юнацької  творчості  Мелітопольської  районної  ради
Запорізької області.

203. Філенко  О.О.,  керівнику  гуртка  «Витівки.  Сувенірна  майстерня»
Вишгородського районного Центру художньої творчості дітей, юнацтва та
молоді «Дивосвіт» Київської області.

204. Фоміній  Марії  Миколаївні,  керівнику  гуртка  «Юні  дослідники»
Опорного закладу  навчально-виховного комплексу  «Чаплинська  школа-
гімназія» Херсонської області.

205. Фоміній Олені Леонідівні, керівнику гуртка «Друзі природи» Києво-
Святошинського  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Київської області.

206. Хабчук Ігорю Матвійовичу, вчителю Житомирського екологічного
ліцею № 24 м. Житомир.

207. Хлус  Ларисі  Миколаївні,  методисту, кандидату  біологічних  наук,
доценту  Чернівецького  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді Чернівецької області.

208. Хмельовській  Антоніні  Мелетіївні,  вчителю  біології  опорного
загальноосвітнього  навчального  закладу  «Рокитнівська  загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 3» Рівненської області.

209. Холодовській  Ользі  Анатоліївні,  керівнику  гуртка  «Юні  екологи»
Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Шосткинської  районної  ради
Сумської області.

210. Хохловій  Нінель  Петрівні,  керівнику  гуртка  «Природа  рідного
краю» Дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія» Управління
освіти і науки Броварської міської ради Київської області.

211. Хребтовій  Ірині  Володимирівні,  вчителю біології  Терпіннівського
колегіуму «Джерело» Мелітопольської районної ради Запорізької області.



212. Цвєтковій  Наталії  Станіславівні,  керівнику  гуртка  «Виготовлення
виробів  з  бісеру»  Ізюмського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Харківської області.

213. Цімко  Зоряні  Іванівні,  вчителю  Прилбицької  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів імені Митрополита Андрея Шептицького Львівської
області.

214. Чередніченко І.О.,  керівнику гуртка «Юні квітникарі» Донецького
обласного еколого-натуралістичного центру Донецької області.

215. Чижик  Тетяні  Володимирівні,  вчителю  біології,  керівнику  гуртка
«Екологічна  варта»  Комунального  закладу  «Середня  загальноосвітня
школа №4» м. Покров Дніпропетровської області.

216. Чумак  Тамарі  Василівні,  керівнику  роботи  Білоцерківської
спеціалізованої  природничо-математичної  школи  І-ІІІ  ступенів  № 16
ім. М.О. Кириленка Білоцерківської міської ради Київської області.

217. Шамрицькому  Олександру  Володимировичу,  вчителю  біології
Лісконогівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Новгород-
Сіверського району Чернігівської області.

218. Шевчук  Ользі  Іванівні,  вчителю початкових  класів  Андрієвського
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Ємільчинської селищної
ради Житомирської області.

219. Шило Світлані Олександрівні, вчителю Харківської спеціалізованої
школи І-ІІІ ст. №108.

220. Шолом  А.Ф.,  керівнику  гуртка  «Орнітологи»  Волинського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Волинської
області.

221. Штенке  Інні  Володимирівні,  керівнику  роботи
Архангельськослобідської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Каховської міської ради Херсонської області.

222. Юр’євій  Тетяні  Миколаївні,  керівнику  гуртка  «Юні  валеологи»
позашкільного  навчально-виховного  об'єднання  м.  Кам’янець-
Подільського Хмельницької області.

223. Юрас Марії Іванівні, вчителю Прилбицької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів імені Митрополита Андрея Шептицького Львівської області.

224. Якуті  Олені  Григорівні,  керівнику учнівського колективу «Вулик»
Красноградської  гімназії  «Гранд»  Красноградської  районної  ради
Харківської області.

225. Ярмоленко Ларисі Михайлівні, вчителю Дмитрівського навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів-дошкільний
навчальний заклад» Золотоніської районної ради Черкаської області.



VІІ. За активну роботу серед школярів і учнівської молоді в рамках
Всеукраїнської  природоохоронно-пропагандистської  акції  «Припутень  –
птах року 2018» висловлюємо щиру вдячність:

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

2. Комунальному  позашкільному  навчальному  закладу  «Районна  станція
юних  натуралістів»  Покровської  районної  ради  Донецької  області
(директор Н.С. Рикунова).

3. Донецькому  обласному  еколого-натуралістичному  центу  учнівської
молоді (директор Д.О. Захаров).

4. Житомирському  обласному  еколого-натуралістичному  центру
Житомирської обласної ради ( директор Н.С. Бордюг).

5. Тячівському  районному  еколого-натуралістичному  центру  учнівської
молоді  Тячівської  районної  ради  Закарпатської  області  (директор
І. М. Ткач).

6. Будинку дитячої  та  юнацької  творчості  Мелітопольської  районної  ради
Запорізької області (директор О.В. Назаренко).

7. Станції  юних  натуралістів  м.  Біла  Церква  Київської  області  (директор
К. Гармаш).

8. Васильківському  міському  центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Київської області (директор Т.А. Слободянюк).

9. Києво-Святошинському  районному  центру  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді  м.  Боярка  Київської  області  (директор
С. В. Аздравіна).

10.Вишгородському районному Центру художньої творчості дітей, юнацтва
та  молоді  «Дивосвіт»  м.  Вишгород  Київської  області  (директор
О. І. Андріяш).

11.Вишнівському Центру творчості дітей та юнацтва м. Вишневе Київської
області (директор Т.А. Стаменова).

12.Васильківській  міській  станції  юних  натуралістів  Київської  області
(Г. Д. Василенко).

13.Кіровоградському  обласному  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді (директор О.В. Поркуян).

14.Львівському  обласному  еколого-натуралістичному  центру  учнівської
молоді (директор А.О. Кийко).

15.Полтавському  обласному  еколого-натуралістичному  центру  учнівської
молоді (директор В.Г. Бедніна).

16.Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Кременчуцької  районної  ради
Полтавської області (директор Т.М. Васильєва).

17.Комунальному закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної
ради (директор В.Ф. Воробей).



18.Ізюмському центру дитячої та юнацької творчості Ізюмської міської ради
Харківської області (директор А.С. Морока).

19.Комунальному  закладу  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості  № 7
Харківської міської ради» (директор І.А. Пшеничних).

20.Дергачівському  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Дергачівської
районної ради Харківської області (директор Т.І. Однокозова).

21.Покотилівській  станції  юних  натуралістів  Харківської  районної  ради
Харківської області (директор К.Л. Влащенко).

22.Комунальному  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді» Херсонської обласної ради (директор Е.В. Вітренко).

23.Комунальному  закладу  «Черкаський  обласний  центр  роботи  з
обдарованими  дітьми  Черкаської  обласної  ради»  (директор
Л. В. Давиденко).

Адміністрація  та  педагогічний  колектив  Національного  еколого-
натуралістичного центру Міністерства освіти і науки України, Українське
товариство  охорони  птахів  висловлюють  щиру  подяку  керівникам
департаментів  освіти  і  науки  обласних,  районних  і  міських  державних
адміністрацій,  керівникам  і  педагогічним  працівникам  закладів
позашкільної та загальної середньої освіти за підготовку учнівської молоді,
організацію та проведення Всеукраїнської акції «Птах року 2018».

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


