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Про підсумки проведення
Всеукраїнської акції 
«День юного натураліста» у 2018 році 

З метою активізації роботи з учнівською та студентською молоддю щодо
формування екологічної культури, залучення до практичної природоохоронної
діяльності та інших біологічних напрямів, підвищення ефективності навчально-
дослідницької  роботи  вихованців,  учнів  та  студентів  на  навчально-дослідних
земельних ділянках і  задоволення потреб у  професійному самовизначенні  та
творчій самореалізації, у 2018 році була проведена щорічна Всеукраїнська акція
«День юного натураліста».

У 2018 році  на  розгляд  оргкомітету було надіслано  187 звітів  закладів
позашкільної та загальної середньої освіти з 23 регіонів України: Вінницької,
Волинської,  Дніпропетровської,  Донецької,  Житомирської,  Запорізької,  Івано-
Франківської,  Київської,  Кіровоградської,  Львівської,  Луганської,
Миколаївської,  Одеської,  Полтавської,  Рівненської,  Сумської,  Тернопільської,
Харківської,  Хмельницької,  Херсонської,  Чернігівської,  Чернівецької,
Черкаської областей.

Відповідно до рішення журі

НАКАЗУЮ:

І. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  та  науки  України  за
змістовну  роботу  по  вивченню  та  збереженню  природи  рідного  краю
переможців Всеукраїнської акції «День юного натураліста» у 2018 році, за
зайняте перше місце (95 балів):

1. Учнів  еколого-натуралістичного  гуртка  «Екопогляд»  Балківського
навчально-виховного  комплексу  «ДНЗ-ЗОШ  І-ІІ  ступенів»  Барського
району  Вінницької  області,  вихованців  Барського  районного  центру
позашкільної роботи з дітьми та підлітками;

2. Голік Олександру, ученицю 9 класу, вихованку гуртка «Юні садівники»
Вінницької обласної станції юних натуралістів;



3. Учнівський  колектив  комунального  закладу  «Черемошненська
загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  Погребищенської  районної  ради
Вінницької області»;

4. Педагогічний колектив Волинського обласного еколого-натуралістичного
центру;

5. Трусову  Юлію,  ученицю  11  класу  загальноосвітньої  школи  № 9,
вихованку міського еколого-натуралістичного центру дітей та учнівської
молоді  виконавчого  комітету  Марганецької  міської  ради
Дніпропетровської області;

6. Терещенка Романа, учня 7 класу навчально-вихованого комплексу - Ліцей
№ 10,  вихованця  міського  еколого-натуралістичного  центру  дітей  та
учнівської  молоді  виконавчого  комітету  Марганецької  міської  ради
Дніпропетровської області;

7. Лебедя  Данііла,  учня  9  класу загальноосвітньої  школи № 2,  вихованця
міського  еколого-натуралістичного  центру  дітей  та  учнівської  молоді
виконавчого  комітету  Марганецької  міської  ради  Дніпропетровської
області;

8. Дзябенко  Софію,  ученицю  10  класу  загальноосвітньої  школи  № 9,
вихованку міського еколого-натуралістичного центру дітей та учнівської
молоді  виконавчого  комітету  Марганецької  міської  ради
Дніпропетровської області;

9. Горіну  Ксенію,  ученицю  9  класу  Гуманітарної  гімназії,  вихованку
міського  еколого-натуралістичного  центру  дітей  та  учнівської  молоді
виконавчого  комітету  Марганецької  міської  ради  Дніпропетровської
області;

10.Вихованців гуртка «Природа рідного краю» комунального позашкільного
навчального  закладу  «Станція  юних  натуралістів»  м. Павлограда
Дніпропетровської області;

11.Учнівський  колектив  Лиманського  навчально-виховного  комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»
№ 1 Лиманської міської ради Донецької області;

12.Вихованців гуртка «Юний еколог» будинку дитячої та юнацької творчості
Бердичівської  районної  ради,  учнівський  колектив  Никонівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Бердичівської  районної  ради
Житомирської області;

13.Вихованців Центру позашкільної освіти імені О. Разумкова Бердичівської
міської ради Житомирської області;

14.Тішко  Єлизавету,  ученицю  11  класу  Семенівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Мелітопольського району Запорізької області;

15.Вихованців  учнівського  лісництва  «Зелена  планета»  комунального
закладу  «Компаніївське  навчально-виховне  об’єднання»  Компаніївської
селищної ради Кіровоградської області;



16.Вихованців еколого-натуралістичного гуртка «Друзі природи», учнівський
колектив Василівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Снігурівської
районної ради Миколаївської області;

17.Учнівський  колектив  Зеленогайської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Вітовського району Миколаївської області;

18.Васильчук Анастасію,  ученицю 8 класу, вихованку екологічного гуртка
«Гіпаніс»  при  Трихатському  ЗЗСО  Ольшанської  селищної  ради
Миколаївського району Миколаївської області;

19.Бєлих Тетяну, ученицю 8 класу, вихованку екологічного гуртка «Гіпаніс»
при  Трихатському  ЗЗСО  Ольшанської  селищної  ради  Миколаївського
району Миколаївської області;

20.Бокій  Анастасію,  ученицю  8  класу,  вихованку  екологічного  гуртка
«Гіпаніс»  при  Трихатському  ЗЗСО  Ольшанської  селищної  ради
Миколаївського району Миколаївської області;

21.Учнівський  колектив  3  класу  Шевченківської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Вітовського району Миколаївської області;

22.Учнівський  колектив  комунального  закладу  «Дмитрівська
загальноосвітня школа» Татарбунарського району Одеської області;

23.Учнівський  колектив  8-А  класу  Кислицької  загальноосвітньої  школи
Ізмаїльського району Одеської області;

24.Учнівський  колектив  9-А  класу  Кислицької  загальноосвітньої  школи
Ізмаїльського району Одеської області;

25.Учнівський  колектив  9-Б  класу  Кислицької  загальноосвітньої  школи
Ізмаїльського району Одеської області;

26.Учнівський  колектив  10-А  класу  Кислицької  загальноосвітньої  школи
Ізмаїльського району Одеської області;

27.Учнівський  колектив  11-А  класу  Кислицької  загальноосвітньої  школи
Ізмаїльського району Одеської області;

28.Шехтера Михайла, вихованця гуртка «Екологічний театр» комунального
закладу  «Станція  юних  натуралістів»  Рівненської  обласної  ради
Рівненської області;

29.Менделюк Катерину, вихованку гуртка «Екологічний театр» комунального
закладу  «Станція  юних  натуралістів»  Рівненської  обласної  ради
Рівненської області;

30.Єгорова  Лева,  вихованця  гуртка  «Екологічний  театр»  комунального
закладу  «Станція  юних  натуралістів»  Рівненської  обласної  ради
Рівненської області;

31.Єгорову  Злату,  вихованку  гуртка  «Екологічний  театр»  комунального
закладу  «Станція  юних  натуралістів»  Рівненської  обласної  ради
Рівненської області;



32.Тимошок Наталію, вихованку гуртка «Екологічний театр» комунального
закладу  «Станція  юних  натуралістів»  Рівненської  обласної  ради
Рівненської області;

33.Тимошок  Ольгу,  вихованку  гуртка  «Екологічний  театр»  комунального
закладу  «Станція  юних  натуралістів»  Рівненської  обласної  ради
Рівненської області;

34.Вихованців  екологічного  клубу  «Паросток»,  учнівський  колектив
Сарненської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 4  Рівненської
області;

35.Вихованців гуртка «Юні охоронці природи» Ямпільської районної станції
юних натуралістів Сумської області;

36.Вихованців  Великописарівської  районної  станції  юних  натуралістів
Великописарівської районної ради Сумської області;

37.Вихованців  учнівського  лісництва  «Совенятко»,  учнівський  колектив
Роменської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 11  Роменської
міської ради Сумської області;

38.Бережняк Ірину, вихованку гуртка «Юні садівники» Роменського центру
позашкільної  освіти  та  роботи  з  талановитою  молоддю  імені  Івана
Кавалерідзе Сумської області;

39.Синельник  Дар’ю,  вихованку  гуртка  «Юні  садівники»  Роменського
центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю імені Івана
Кавалерідзе Сумської області;

40.Кузько Юлію,  вихованку  гуртка  «Юні  садівники»  Роменського  центру
позашкільної  освіти  та  роботи  з  талановитою  молоддю  імені  Івана
Кавалерідзе Сумської області;

41.Пономаренко Катерину, вихованку гуртка «Юні садівники» Роменського
центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю імені Івана
Кавалерідзе Сумської області;

42.Помазан Євгенію, вихованку гуртка «Юні садівники» Роменського центру
позашкільної  освіти  та  роботи  з  талановитою  молоддю  імені  Івана
Кавалерідзе Сумської області;

43.Бартош  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Юні  садівники»  Роменського
центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю імені Івана
Кавалерідзе Сумської області;

44.Іващенко  Олександру,  вихованку  гуртка  «Екологічне  краєзнавство»
комунальної  установи  «Вовчанський  будинок  дитячої  та  юнацької
творчості» Вовчанської районної ради Харківської області;

45.Учнівський  колектив  5-В  класу  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
№ 7 Кам’янець-Подільської міської ради Хмельницької області;

46.Вихованців  Хмельницького  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді;



47.Учнівський  колектив  Пя’тничанської  гімназії  Гуківського  ліцею
Гуківської сільської ради Чемеровецького району Хмельницької області;

48.Рибачок  Наталію  Борисівну,  вчителя  біології  і  хімії  Христинівської
спеціалізованої  школи  I-III  ступенів  № 1  імені  О. Є. Корнійчука
Христинівської районної ради Черкаської області;

49.Вихованців гуртка «Юні екологи» комунального закладу «Куликівський
центр позашкільної освіти» Чернігівської області;

50.Учнівський  колектив  гімназії  № 31  гуманітарно-естетичного  профілю
ІІ-ІІІ ступенів Чернігівської міської ради Чернігівської області.

ІІ. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  та  науки  України  за
змістовну  роботу  по  вивченню  та  збереженню  природи  рідного  краю
призерів  Всеукраїнської  акції  «День  юного натураліста»  у  2018  році,  за
зайняте друге місце (85 балів):

1. Бондарчук Л. Л.,  вчителя  біології  Немирівського  навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  № 1  імені
М. Л. Леонтовича – гімназія» Вінницької області;

2. Павленко Т. А.,  вчителя  біології  Немирівського  навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  № 1  імені
М. Л. Леонтовича – гімназія» Вінницької області;

3. Вихованців гуртка «Юні орнітологи» Маневицького ЦТДЮ, учнівський
колектив  11  класу  ОЗНВК  «Колківська  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів-ліцей»
Волинської області;

4. Вихованців гуртка «Еконадія» загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів смт
Мар’янівка Горіхівського району Волинської області;

5. Михалюк  Дарину,  ученицю  9  класу  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів с. Забороль Луцького району Волинської області;

6. Ляшенка  Ярослава,  учня  9-А  класу  Підгородненського  навчально-
виховного комплексу № 3, вихованця гуртка комунального позашкільного
навчального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області;

7. Гончар  Аллу  Вікентіївну,  педагога-організатора  комунального  закладу
«Дитячий  екологічний  центр»  Кам’янської  міської  ради
Дніпропетровської області;

8. Учнівський  колектив  Дебальцівського  навчально-виховного  комплексу
«Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад»
Васильківського району Дніпропетровської області;

9. Учнівський  колектив  комунального  закладу  «Нікопольська  середня
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 11» Дніпропетровської області;

10.Кілочка  Олександра,  учня  6  класу  Томаківського  навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  —  Дошкільний



навчальний заклад» № 1,  вихованця гуртка «Основи фізіології  рослин»
комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Будинок  школяра»
Томаківської селищної ради Дніпропетровської області;

11.Сімакову Валерію, ученицю 10 класу Томаківського навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  —  Дошкільний
навчальний  заклад»  № 1,  вихованку  гуртка  «Юні  охоронці  природи»
комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Будинок  школяра»
Томаківської селищної ради Дніпропетровської області;

12.Дроздову Тетяну, ученицю 11 класу Томаківського навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  —  Дошкільний
навчальний  заклад»  № 1,  вихованку  гуртка  «Юні  охоронці  природи»
комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Будинок  школяра»
Томаківської селищної ради Дніпропетровської області;

13.Висоцьку  Ганну  Миколаївну,  вчителя  біології  навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІ  ступенів  -
Тернівський ліцей» Дніпропетровської області;

14.Вихованців  гуртка  «Екосвіт»  Павлівської  середньої  загальноосвітньої
школи Васильківської районної ради Дніпропетровської області;

15.Колектив  комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Станція
юних  натуралістів  Покровського  району»  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської області;

16.Сергієнко О. Ю.,  вчителя біології  Криворізької  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 61 Тернівського району Дніпропетровської області;

17.Колектив комунального закладу «Маріупольська загальноосвітня  школа
І-ІІІ ступенів № 24 Маріупольської міської ради Донецької області»;

18.Педагогічний  колектив  Донецького  обласного еколого-натуралістичного
центру;

19.Педагогічний колектив  Мар’їнської  районної  станції  юних натуралістів
Донецької області;

20.Вихованців  районного  позашкільного  закладу  «Донський  еколого-
натуралістичний центр» Донецької області;

21.Учнівський  колектив  5-9  класів,  членів  клубу  «Юний  еколог»
Новотроїцької ЗОШ І-ІІІ ступенів Покровської районної ради Донецької
області;

22.Учнівський  колектив  навчально-виховного  комплексу  «Гришинська
загальноосвітня  школа  I-III  ступенів-дошкільний  навчальний  заклад»
Покровської районної ради Донецької області;

23.Еколого-пошукову групу учнів 7(11) класу Селидівської загальноосвітньої
гімназії Селидівської міської ради Донецької області;

24.Учнівський  колектив  Золотопрудської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Олександрівської районної ради Донецької області;



25.Учнівський колектив Бахмутської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
№ 2 Бахмутської міської ради Донецької області;

26.Вихованців  гуртка  «Юний  натураліст»  2(6)-х  класів  Селидівської
загальноосвітньої гімназії Селидівської міської ради Донецької області;

27.Учнівський  колектив  Вацлавпільської  гімназії  Пулинського  району
Житомирської області;

28.Вихованців  гуртка  «Природа  рідного  краю»  Енергодарського  центру
туризму, краєзнавства та спорту Енергодарської міської ради Запорізької
області;

29.Вихованців  гуртка  «Природа  і  творчість»  Енергодарського  центру
туризму, краєзнавства та спорту Енергодарської міської ради Запорізької
області;

30.Пелих Діану, вихованку гуртка «Природа рідного краю» міської дитячої
екологічної станції м. Івано-Франківська;

31.Бойко  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Природа  рідного  краю»  міської
дитячої екологічної станції м. Івано-Франківська;

32.Мусійчук  Альбіну,  вихованку  гуртка  «Природа  рідного  краю»  міської
дитячої екологічної станції м. Івано-Франківська;

33.Пелих  Вікторію,  вихованку  гуртка  «Природа  рідного  краю»  міської
дитячої екологічної станції м. Івано-Франківська;

34.Шеремету  Тетяну, ученицю 7  класу  Яблунівського  ліцею  Яблунівської
селищної ради об’єднаної територіально громади, вихованку гуртка «Юні
генетики-селекціонери»  Івано-Франківського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді;

35.Дунич  Валентину, ученицю 7  класу  Яблунівського ліцею Яблунівської
селищної ради об’єднаної територіально громади, вихованку гуртка «Юні
генетики-селекціонери»  Івано-Франківського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді;

36.Блащук  Ліліану,  ученицю  7  класу  Яблунівського  ліцею  Яблунівської
селищної ради об’єднаної територіально громади, вихованку гуртка «Юні
генетики-селекціонери»  Івано-Франківського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді;

37.Проскурняк  Світлану  Віталіївну,  керівника  гуртків  «Природа  рідного
краю»  та  «Юні  охоронці  природи»  Світловодської  станції  юних
натуралістів Кіровоградської області;

38.Шаповал Олександру, ученицю 10 класу Чечеліївської загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів,  філії  Новостародубської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Кіровоградської області;

39.Учнівський колектив Станично-Луганської спеціалізованої школи № 2 з
поглибленим вивченням окремих предметів та курсів І-ІІІ ступенів імені
П. В. Балабуєва Луганської області;



40.Членів координаційної ради еколого-краєзнавчого центру виховної роботи
«Зелена планета» Новобузької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7
Миколаївської області;

41.Медведенко  Ніку,  вихованку  еколого-природничого  гуртка  «Паросток»
Миколаївського  районного  Будинку  творчості  учнів,  ученицю  9  класу
Кривобалківського  ЗЗСО  І-ІІІ  ступенів  Миколаївської  районної  ради
Миколаївської області;

42.Зарванського  Дмитра,  вихованця  гуртка  «Світ  навколо  нас»
Миколаївського районного Будинку творчості учнів при Зеленоярському
загальноосвітньому закладі середньої освіти І-ІІІ ступенів Миколаївської
районної ради Миколаївської області;

43.Погорелець Поліну, вихованку гуртка «Світ навколо нас» Миколаївського
районного  Будинку  творчості  учнів  при  Зеленоярському
загальноосвітньому закладі середньої освіти І-ІІІ ступенів Миколаївської
районної ради Миколаївської області;

44.Ярославського  Богдана,  вихованця  гуртка  «Світ  навколо  нас»
Миколаївського районного Будинку творчості учнів при Зеленоярському
загальноосвітньому закладі середньої освіти І-ІІІ ступенів Миколаївської
районної ради Миколаївської області;

45.Андрущенко  Марину,  вихованку  гуртка  «Світ  навколо  нас»
Миколаївського районного Будинку творчості учнів при Зеленоярському
загальноосвітньому закладі середньої освіти І-ІІІ ступенів Миколаївської
районної ради Миколаївської області;

46.Бурейко Поліну, вихованку  гуртка  «Світ  навколо  нас»  Миколаївського
районного  Будинку  творчості  учнів  при  Зеленоярському
загальноосвітньому закладі середньої освіти І-ІІІ ступенів Миколаївської
районної ради Миколаївської області;

47.Лученко  Олександру,  вихованку  гуртка  «Світ  навколо  нас»
Миколаївського районного Будинку творчості учнів при Зеленоярському
загальноосвітньому закладі середньої освіти І-ІІІ ступенів Миколаївської
районної ради Миколаївської області;

48.Перетятько  Олександру,  вихованку  гуртка  «Світ  навколо  нас»
Миколаївського районного Будинку творчості учнів при Зеленоярському
загальноосвітньому закладі середньої освіти І-ІІІ ступенів Миколаївської
районної ради Миколаївської області;

49.Болотова  Владислава,  вихованця  гуртка  «Світ  навколо  нас»
Миколаївського районного Будинку творчості учнів при Зеленоярському
загальноосвітньому закладі середньої освіти І-ІІІ ступенів Миколаївської
районної ради Миколаївської області;

50.Сосницького  Владислава,  вихованця  гуртка  «Світ  навколо  нас»
Миколаївського районного Будинку творчості учнів при Зеленоярському



загальноосвітньому закладі середньої освіти І-ІІІ ступенів Миколаївської
районної ради Миколаївської області;

51.Соляник Валерію, вихованку гуртка «Світ навколо нас» Миколаївського
районного  Будинку  творчості  учнів  при  Зеленоярському
загальноосвітньому закладі середньої освіти І-ІІІ ступенів Миколаївської
районної ради Миколаївської області;

52.Білоножко Кіру,  вихованку  гуртка  «Світ  навколо  нас»  Миколаївського
районного  Будинку  творчості  учнів  при  Зеленоярському
загальноосвітньому закладі середньої освіти І-ІІІ ступенів Миколаївської
районної ради Миколаївської області;

53.Учнівський  колектив  9  класу,  вихованців  гуртка  «Екологічне
краєзнавство»  Вітовського  районного  центру  позашкільної  роботи  при
Грейгівській  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Вітовської  райдержадміністрації
Миколаївської області;

54.Стеценко Анастасію, ученицю 9 класу  Кривоозерської загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  № 2  Кривоозерської  райдержадміністрації
Миколаївської області;

55.Кожухар  Ірину,  ученицю  10  класу  Новотроянівського  навчально-
виховного комплексу, вихованку гуртка «Юні лісівники» Болградського
районного центру дитячої та  юнацької творчості  Болградської районної
ради Одеської області;

56.Учнівський  колектив  комунального  закладу  «Трапівський  навчально-
виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад» Лиманської сільської ради Одеської області;

57.Учнівський  колектив  комунального  закладу  «Навчально-виховний
комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний
навчальний  заклад»  с. Новопавлівка  Захарівського  району  Одеської
області;

58.Вихованців  гуртка  «Екопарламент»  комунального  закладу  «Міський
центр  дитячої  творчості»  Білгород-Дністровської  міської  ради Одеської
області;

59.Вихованців гуртка «Лікарські рослини» комунального закладу «Міський
центр  дитячої  творчості»  Білгород-Дністровської  міської  ради Одеської
області;

60.Вихованців  гуртка  «Екопарламент  “ЕКОС”»  комунального  закладу
«Міський центр дитячої творчості» Білгород-Дністровської міської ради
Одеської області;

61.Вихованцям  еколого-просвітницького  гуртка  «Паросток»  комунального
закладу  «Міський  центр  дитячої  творчості»  Білгород-Дністровської
міської ради Одеської області;

62.Вихованцям гуртка «Юні скаути» комунального закладу «Міський центр
дитячої творчості» Білгород-Дністровської міської ради Одеської області;



63.Вихованцям  гуртка  «Пішохідний  туризм»  комунального  закладу
«Міський центр дитячої творчості» Білгород-Дністровської міської ради
Одеської області;

64.Крюкову Тетяну Авенірівну, завідуючу еколого-натуралістичним відділом
комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Одеський  центр
дитячої та юнацької творчості «Промінь»;

65.Поліщук Ольгу Анатоліївну, методиста еколого-натуралістичного відділу
комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Одеський  центр
дитячої та юнацької творчості «Промінь»;

66.Вихованців гуртка «Юні натуралісти» КЗ «Будинок дитячої та юнацької
творчості» Захарівського району Одеської області;

67.Громову О. О.,  заступника  директора  з  навчально-виховної  роботи
Визирської ЗОШ І-ІІІ ступенів Лиманської районої ради Одеської області;

68.Вихованців  гуртка  «Юний  еколог»,  учнівський  колектив
Старонекрасівської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів Ізмаїльського
району Одеської області;

69.Учнівський  та  педагогічний  колектив  Кременчуцького  еколого-
натуралістичного центру учнівської  молоді  Кременчуцької  міської  ради
Полтавської області;

70.Бодюка Миколу, вихованця гуртка «Юні екологи», учня 9 класу опорного
закладу  «Шпанівський  навчально-виховний  комплекс  «школа-сад»
Рівненської області;

71.Добровольську  Ангеліну,  ученицю  8  класу  Мільчанської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Дубенської  районної  ради
Рівненської області;

72.Вихованців  гуртка  «Рухливі  ігри  з  елементами  дитячого  фітнесу»
Сумського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді Сумської області; 

73.Грибачову  Вікторію,  вихованку  гуртка  районного  Будинку  дитячої  та
юнацької творчості Шосткинської районної ради Сумської області;

74.Овсієнко Аліну, вихованку гуртка районного Будинку дитячої та юнацької
творчості Шосткинської районної ради Сумської області;

75.Смичека  Богдана,  вихованця  гуртка  районного  Будинку  дитячої  та
юнацької творчості Шосткинської районної ради Сумської області;

76.Фролову Анну, вихованку гуртка районного Будинку дитячої та юнацької
творчості Шосткинської районної ради Сумської області;

77.Заболотного Максима,  вихованця гуртка районного Будинку дитячої  та
юнацької творчості Шосткинської районної ради Сумської області; 

78.Учнівський  колектив  4  класу  Ізюмської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 6 Ізюмської міської ради Харківської області;

79.Учнівський колектив Красноградської  гімназії  «Гранд» Красноградської
районної ради Харківської області;



80.Вихованців гуртка «Охоронці природи» Первомайського будинку дитячої
та юнацької творчості Первомайської міської ради Харківської області;

81.Вихованців гуртка «Юні друзі природи» Первомайського будинку дитячої
та юнацької творчості Первомайської міської ради Харківської області;

82.Побережну Віту Костянтинівну, культорганізатора комунального закладу
ДМР «Станція юних натуралістів» Хмельницької області;

83.Білу  Аліну  Михайлівну, керівника  гуртка  комунального  позашкільного
навчального закладу «Центр туризму і  краєзнавства учнівської  молоді»
Нетішинської міської ради Хмельницької області;

84.Учнівський колектив Шепетівського навчально-виховного комплексу № 1
у  складі:  «Загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  та  ліцей
імені Героя України М. Дзявульського» Хмельницької області;

85.Вихованців  природничого об’єднання  «Природолюби» Скородистицької
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  «Школа  життєтворчості»
Іркліївської  об’єднаної  громади  Чорнобаївського  району  Черкаської
області;

86.Савчук М. М.,  вчителя  біології  Дихтинецького  ЗЗСО  І-ІІІ  ступенів
Путильського району Чернівецької області;

87.Вихованців  екологічного  центру  «Ліга  натуралістів»  Смяцької
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Новгород-Сіверського  районної
ради Чернігівської області;

88.Юрченко Анну, ученицю 9  класу  Прилуцької  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  № 10  Прилуцької  міської  ради  Чернігівської  області,
вихованку гуртка «Юний еколог»;

89.Куницького  Олександра,  учня  9  класу  Прилуцької  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 10 Прилуцької міської ради Чернігівської області,
вихованця гуртка «Юний еколог»;

90.Осіпова  Дмитра,  учня  7  класу  Прилуцької  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  № 10  Прилуцької  міської  ради  Чернігівської  області,
вихованця гуртка «Юний еколог»;

91.Вихованців  гуртка «Юні натуралісти» Бобровицького закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 Чернігівської області.

ІІІ. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  та  науки  України  за
змістовну  роботу  по  вивченню  та  збереженню  природи  рідного  краю
призерів  Всеукраїнської  акції  «День  юного натураліста»  у  2018  році,  за
зайняте третє місце (75 балів):

1. Учнівський  колектив  СЗШ  І-ІІІ  ступенів  № 2  смт Муровані  Курилівці
Вінницької області;

2. Лахман  Юлію,  ученицю  9  класу  Станіславчицької  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Жмеринського району Вінницької області;



3. Діхтяр  Тамару  Юріївну, вихователя  групи  № 10  комунального  закладу
«Дошкільний навчальний заклад № 31 Вінницької міської ради»;

4. Шкуренко  Наталю  Миколаївну,  вихователя  групи  № 10  комунального
закладу «Дошкільний навчальний заклад № 31 Вінницької міської ради»;

5. Стрілець О. М.,  вихователя  комунального  закладу  «Дошкільний
навчальний заклад № 31 Вінницької міської ради»;

6. Короленко Н. М.,  вихователя  комунального  закладу  «Дошкільний
навчальний заклад № 31 Вінницької міської ради»;

7. Нечиталюк С. М.,  вихователя  комунального  закладу  «Дошкільний
навчальний заклад № 31 Вінницької міської ради»;

8. Анзилевич В. Ю.,  вихователя  комунального  закладу  «Дошкільний
навчальний заклад № 31 Вінницької міської ради»;

9. Вихованців  екологічного  гуртка  «Юні  друзі  природи»  Чечельницької
районної станції юних натуралістів Вінницької області;

10.Учнівський колектив Сільницької загальноосвітньої школи І-ІІ  ступенів
Тульчинської районної ради Вінницької області;

11.Колектив  комунального  закладу  «Загальноосвітній  навчально-виховний
комплекс І-ІІІ ступенів «школа-дитячий садок» № 6 Козятинської міської
ради Вінницької області;

12.Білу  Ірину  Георгіївну,  вчителя  біології  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  № 3  комунальної  вчасності  територіальної  громади
м. Жмеринка Вінницької області;

13.Янушевич Людмилу Вікторівну, вчителя біології загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 3 Калинівської міської ради Вінницької області;

14.Учнівський  колектив  Радівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Калинівського району Вінницької області;

15.Членів  трудового  аграрного  об’єднання  «Колосок»  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  с. Доросині  Рожищенського  району  Волинської
області;

16.Вихованців гуртка «Юні лісівники» загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня
№ 2 смт Ратне імені Миколи Заліпи Волинської області;

17.Учнівський  колектив  загальноосвітньої  школи І-ІІ  ступенів  с. Дольськ
Турійської об’єднаної громади Волинської області;

18.Вихованців  гуртків  Ківерцівського  районного  центру  еколого-
натуралістичної творчості Волинської області;

19.Учнівський  колектив  8  класу  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів
с. Дольськ  Турійської  об’єднаної  територіальної  громади  Волинської
області;

20.Мітяєву Анастасію, ученицю 11 класу закладу загальної середньої освіти
І-ІІ ступенів – ліцей «Гармонія» Мирноградської міської ради Донецької
області;



21.Учнівський колектив Слов’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 9 Донецької області;

22.Агітбригаду  «Барвінок»  Слов’янської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 10 Слов’янської міської ради Донецької області;

23.Учнівський  колектив  Слов’янської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 15 Слов’янської міської ради Донецької області;

24.Учнівський  колектив  Гродівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів Покровської  районної ради Донецької області,  вихованців
гуртка «Пізнай себе» комунального позашкільного навчального закладу
«Районна станція юних натуралістів»;

25.Зайцеву О. В.,  вчителя  хімії  та  біології  Миролюбівського  навчально-
виховного комплексу Покровської районної ради Донецької області;

26.Учнівський колектив 11 класу Олександрівської загальноосвітньої школи
I-III ступенів Олександрівського району Донецької області;

27.Сидорову  Дар’ю,  ученицю  закладу  загальної  середньої  освіти
І-ІІ  ступенів  № 21  військово-цивільної  адміністрації  міста  Торецьк
Донецької області;

28.Учнівський колектив заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 12
військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області;

29.Тіщенка Максима, учня 10 класу Великоновосілківської загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  № 2,  вихованця  Великоновосілківської  районної
станції юних натуралістів Донецької області;

30.Александрова  Вадима,  учня  11  класу  Великоновосілківської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 2,  вихованця
Великоновосілківської  районної  станції  юних  натуралістів  Донецької
області;

31.Гавриша Геннадія, учня 11 класу Великоновосілківської загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  № 2,  вихованця  Великоновосілківської  районної
станції юних натуралістів Донецької області;

32.Міхальченка  Дмитра,  учня  11  класу  Великоновосілківської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 2,  вихованця
Великоновосілківської  районної  станції  юних  натуралістів  Донецької
області;

33.Ревіна  Івана,  учня  11  класу  Великоновосілківської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  № 2,  вихованця  Великоновосілківської  районної
станції юних натуралістів Донецької області;

34.Малтабара  Євгена,  учня  10  класу  Великоновосілківської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 2,  вихованця
Великоновосілківської  районної  станції  юних  натуралістів  Донецької
області;

35.Сімшаг  Карину,  ученицю  10  класу  Великоновосілківської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 2,  вихованку



Великоновосілківської  районної  станції  юних  натуралістів  Донецької
області;

36.Славгородську  Аліну,  ученицю  11  класу  Великоновосілківської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 2,  вихованку
Великоновосілківської  районної  станції  юних  натуралістів  Донецької
області;

37.Учнівський колектив закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 9
військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області;

38.Гуманську Н. В.,  вчителя  біології  Білицької  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 9 Добропільської міської ради Донецької області;

39.Учнівський  колектив  Добропільського  районного  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Донецької області;

40.Членів  клубу  «Дивоцвіт»  Маркушівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Бердичівського району Житомирської області;

41.Вихованців гуртка «Юні друзі природи», учнівський колектив 5-6 класів
комунальної установи Романівської районної ради Опорний навчальний
заклад  «Старочуднівськогутянський  заклад  загальної  середньої  освіти
І-ІІІ ступенів» Житомирської області;

42.Рудницьку Х. О.,  вчителя  біології,  керівника  гуртка  «Юний  біолог»
Житомирського міського колегіуму;

43.Малешко  Ельвіру  Йосипівну,  завідуючу  відділом  екології  та
природоохоронної  роботи  Тячівського  районного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Тячівської  районної  ради
Закарпатської області;

44.Безухову  Дар’ю,  вихованку  відділу  еколого-натуралістичного
спрямування  комунального  закладу  «Центр  позашкільної  освіти»
Мелітопольської міської ради Запорізької області;

45.Подлєсну  Аліну,  вихованку  відділу  еколого-натуралістичного
спрямування  комунального  закладу  «Центр  позашкільної  освіти»
Мелітопольської міської ради Запорізької області;

46.Стаднік  Анастасію,  вихованку  відділу  еколого-натуралістичного
спрямування  комунального  закладу  «Центр  позашкільної  освіти»
Мелітопольської міської ради Запорізької області;

47.Саламатіну  Дар’ю,  вихованку  відділу  еколого-натуралістичного
спрямування  комунального  закладу  «Центр  позашкільної  освіти»
Мелітопольської міської ради Запорізької області;

48.Вихованців гуртка «Кімнатне озеленення» Івано-Франківського обласного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Івано-Франківської
обласної ради;

49.Вихованців  гуртка  «Юні  охоронці  природи» Коломийського навчально-
виробничого  центру  творчості  учнівської  молоді  Коломийської  міської
ради Івано-Франківської області;



50.Вихованців  гуртка  «Юні  орнітологи»  Коломийського  навчально-
виробничого  центру  творчості  учнівської  молоді  Коломийської  міської
ради Івано-Франківської області;

51.Вихованців  гуртка  «Природа  –  джерело  творчості»  Коломийського
навчально-виробничого центру творчості учнівської молоді Коломийської
міської ради Івано-Франківської області;

52.Вихованців  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн»  Коломийського
навчально-виробничого центру творчості учнівської молоді Коломийської
міської ради Івано-Франківської області;

53.Вихованців  гуртка  «Юні  квітникарі»  Коломийського  навчально-
виробничого  центру  творчості  учнівської  молоді  Коломийської  міської
ради Івано-Франківської області;

54.Вихованців  гуртка  «Екологічна  майстерня»  Коломийського  навчально-
виробничого  центру  творчості  учнівської  молоді  Коломийської  міської
ради Івано-Франківської області;

55.Вихованців  гуртка  «Лікарські  рослини»  Коломийського  навчально-
виробничого  центру  творчості  учнівської  молоді  Коломийської  міської
ради Івано-Франківської області;

56.Вихованців  гуртка  «Юні  лісівники»  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської  молоді  Міністерства освіти і  науки
України;

57.Вихованців  гуртка  «Юні  екологи»  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської  молоді  Міністерства освіти і  науки
України;

58.Вихованців  гуртка  «Юні  зоологи»  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської  молоді  Міністерства освіти і  науки
України;

59.Волосянко  Тетяну,  ученицю  8  класу  Богданівської  загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів, філії комунального закладу «Петрівське навчально-
виховне  об’єднання  «загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів-гімназія»
Кіровоградської області;

60.Гозу  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Юні  натуралісти»  комунального
закладу «Центр позашкільної освіти» м. Самбора Львівської області;

61.Маркусь  Марту,  вихованку  гуртка  «Юні  натуралісти»  комунального
закладу «Центр позашкільної освіти» м. Самбора Львівської області;

62.Вихованців комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський
обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»,
учнів Труханівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Сколівського
району Львівської області;

63.Членів  екологічної  агітбригади  «Веселка»,  вихованців  гуртка
«Екологічний театр» Вітовського районного центру позашкільної роботи



при  М-Погорілівській  загальноосвітній  школі  І-ІІ  ступенів  Вітовської
райдержадміністрації Миколаївської області;

64.Бєлову Віту Аркадіївну, керівника гуртків комунального закладу «Центр
дитячої та юнацької творчості м. Подільськ» Одеської області;

65.Учнівський колектив 3-х класів Городненської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Болградського району Одеської області;

66.Мєрніченко  Юлію,  ученицю  10  класу  загальноосвітньої  школи  № 8
І-ІІІ  ступенів  м. Ізмаїл,  вихованку  гуртка  «Юні  охоронці  природи»
Ізмаїльської міської станції юних натуралістів Одеської області;

67.Срепетову  Уляну,  ученицю  11  класу  загальноосвітньої  школи  № 8
І-ІІІ  ступенів  м. Ізмаїл,  вихованку  гуртка  «Юні  охоронці  природи»
Ізмаїльської міської станції юних натуралістів Одеської області;

68.Сіренко Наталію Іванівну, вчителя географії Першотравневого навчально-
виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  —  ліцей»
Лиманського району Одеської області;

69.Вихованців  гуртка  «Любителі  живої  природи»  Опішнянського  будинку
дитячої та юнацької творчості Зіньківського району Полтавської області;

70.Учнівський  колектив  Максимівського  навчально-виховного  комплексу
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад»
Карлівської районної ради Полтавської області;

71.Любченко Любов  Іванівну, заступника  директора  з  навчально-виховної
роботи  комунального  закладу  «Полтавська  загальноосвітня  школа
І-ІІІ ступенів № 27» Полтавської міської ради Полтавської області;

72.Треміля С. І.,  вчителя  біології  комунального  закладу  «Полтавська
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  № 27»  Полтавської  міської  ради
Полтавської області;

73.Колектив  комунального  закладу  «Полтавська  загальноосвітня  школа
І-ІІІ ступенів № 25» Полтавської міської ради;

74.Ігнатовича Дениса, вихованця гуртка «Юні екологи» Дубенського будинку
дітей та молоді Дубенської міської ради Рівненської області;

75.Войтюк Людмилу, вихованку гуртка «Юні екологи» Дубенського будинку
дітей та молоді Дубенської міської ради Рівненської області;

76.Вихованців  гуртка  «Юні  друзі  природи»  Кунинської  загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів Здолбунівського району Рівненської області;

77.Вихованців  гуртка  «Юні  акваріумісти»  Будинку  дитячої  та  юнацької
творчості Вараської міської ради Рівненської області;

78.Вихованців  гуртка  «Зелена  планета»  Корнинської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Рівненського району Рівненської області;

79.Членів  клубу  вихідного  дня  «Позашкільник»  Шосткинської  міської
станції юних натуралістів Шосткинської міської ради Сумської області;

80.Педагогічний колектив Глухівського міського центру позашкільної освіти
Глухівської міської ради Сумської області;



81.Вихованців  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн  інтер’єру»
Тернопільського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді;

82.Вихованців гуртка «Основи сталого розвитку» Тернопільського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

83.Ламінську  Наталію  Олександрівну,  директора  Чугуївського  районного
Будинку дитячої творчості Чугуївської районної ради Харківської області;

84.Гулякіну Д. С.,  культорганізатора  Чугуївського  районного  Будинку
дитячої творчості Чугуївської районної ради Харківської області;

85.Чопенка  Олексія,  учня  8  класу  комунального  закладу  «Самійлівський
ліцей Близнюківської районної ради Харківської області»;

86.Учнівський колектив Балаклійської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 3 Балаклійської районної ради Харківської області;

87.Учнівський  колектив  Донецької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
№ 1 Балаклійської районної ради Харківської області;

88.Учнівський  колектив  Шевелівського  навчально-виховного  комплексу
«загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний
навчальний заклад» Балаклійської районної ради Харківської області;

89.Гоненко А. О.,  вчителя  біології  загальноосвітньої  школи  № 6
м. Шепетівка Хмельницької області;

90.Учнівський  колектив  Загінецького  навчально-виховного  комплексу
«Загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний
навчальний заклад» Деражнянської районної ради Хмельницької області;

91.Віцюк  Валентину  Степанівну,  вчителя  біології  Шепетівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 4  імені  Валі  Котика
Хмельницької області;

92.Вихованців  комунального закладу «Дитячо-юнацький центр туризму та
екологічної роботи» Славутської міської ради Хмельницької області;

93.Бугеру  Максима,  вихованця  екологічної  варти  «Дивосвіт»,  учня
Кам’янець-Подільської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 6
Хмельницької області;

94.Куньковську Ангеліну, вихованку екологічної варти «Дивосвіт», ученицю
Кам’янець-Подільської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 6
Хмельницької області;

95.Кіт Юлію, вихованку екологічної варти «Дивосвіт», ученицю Кам’янець-
Подільської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 6  Хмельницької
області;

96.Кувілу Богдана, вихованця екологічної варти «Дивосвіт», учня Кам’янець-
Подільської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 6  Хмельницької
області;



97.Намок Яну, вихованку екологічної варти «Дивосвіт», ученицю Кам’янець-
Подільської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 6  Хмельницької
області;

98.Трикіз  Катерину,  вихованку  екологічної  варти  «Дивосвіт»,  ученицю
Кам’янець-Подільської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 6
Хмельницької області;

99.Гаврик  Юлію,  вихованку  екологічної  варти  «Дивосвіт»,  ученицю
Кам’янець-Подільської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 6
Хмельницької області;

100. Главацьку Лізу, вихованку екологічної варти «Дивосвіт»,  ученицю
Кам’янець-Подільської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 6
Хмельницької області;

101. Вихованців  гуртка  «Юні  зоологи»  позашкільного  навчально-
виховного об’єднання Кам’янець-Подільської міської ради Хмельницької
області;

102. Вихованців  екологічного  гуртка  «ЕкоМи»  Кам’янець-Подільської
загальноосвітньої школи № 8 І-ІІІ ступенів Хмельницької області;

103. Вихованців гуртка «Юні натуралісти» ЦДЮТ, учнівський колектив
Плескачівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Смілянської
районної ради Черкаської області;

104. Екологічну  агітбригаду «Едем» Голов’ятинської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Смілянської районої ради Черкаської області;

105. Пархоменко  Ілону,  вихованку  Черкаської  районної  станції  юних
натуралістів;

106. Свистун  Вікторії  Миколаївні,  учениці  7  класу  Смілянської
загальноосвітньої школи  І-ІІІ  ступенів  № 10  Смілянської  міської  ради
Черкаської області;

107. Святченко  Анні  Олегівні,  учениці  7  класу  Смілянської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 10  Смілянської  міської  ради
Черкаської області;

108. Вихованців гуртка «Природа рідного краю» комунального закладу
«Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської
обласної ради»;

109. Кравченко М. С., керівника гуртка Путильського районного центру
дитячої та юнацької творчості, вчителя хімії, біології Путильської гімназії
Чернівецької області;

110. Гусєнкову Л. І.,  вчителя екології  Путильської гімназії  Чернівецької
області;

111. Синицю С. М.,  керівника  гуртка  Путильського  районного  центру
дитячої та юнацької творчості Чернівецької області;



112. Шородок Н. М.,  методиста  природничого  відділу  комунального
закладу  «Глибоцький  районний  будинок  творчості  дітей  та  юнацтва»
Чернівецької області;

113. Верешко С. І.,  педагога-організатора Сергіївської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Чернівецької області;

114. Педагогічний колектив комунального закладу «Чернігівська обласна
станція юних натуралістів»;

115. Учнівський  колектив  опорного  закладу  -  Остерська  гімназія
Остерської міської ради Чернігівської області;

116. Скороход Р. М.,  вчителя  біології  Плугатарської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Талалаївської районної ради Чернігівської області;

117. Дослідницьку  групу  «Юний  натураліст»  Автуницької
загальноосвітньої  школи І-ІІ  ступенів  Городнянської  районної  ради
Чернігівської області.

ІV. Надати подяку Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  та  науки  України  за  ефективну
організаційно-масову  роботу  щодо  залучення  учнівської  молоді  до
практичної  природоохоронної  діяльності  під  час  Всеукраїнської  акції
«День юного натураліста» у 2018 році:

1. Гурман  Світлані  Василівні,  вчителю  біології  СЗШ  І-ІІІ  ступенів  № 2
смт Муровані Курилівці Вінницької області;

2. Гуршал Ірині Йосипівні, вчителю біології Балківського НВК «ДНЗ-ЗОШ
І-ІІ  ступенів» Барського району Вінницької  області,  керівнику еколого-
натуралістичного гуртка «Екопогляд»;

3. Железняк Валентині  Василівні,  вчителю  географії  Сільницької
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Тульчинської  районної  ради
Вінницької області;

4. Коценко  Зінаїді  Іванівні,  вчителю  біології  комунального  закладу
«Черемошненська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Погребищенської
районної ради Вінницької області»;

5. Мигуну  Павлу  Петровичу,  завідуючому  відділом  біології,  керівнику
гуртка-методисту Вінницької обласної станції юних натуралістів;

6. Назарчук  Ірині  Леонідівні,  вчителю  біології  Станіславчицької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Жмеринського району Вінницької
області;

7. Попович  Олесі  В’ячеславівні,  керівнику  гуртка  «Юні  друзі  природи»
Чечельницької районної станції юних натуралістів Вінницької області;

8. Костюкевич В. І., вчителю біології загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
с. Дольськ  Турійської  об’єднаної  територіальної  громади  Волинської
області;



9. Бролінській Валентині Іванівні, вчителю біології загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів смт Мар’янівка Горіхівського району Волинської області;

10.Макогон  Жанні  Зіновіївні,  заступнику  директора  з  навчально-виховної
роботи,  вчителю  біології  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
с. Забороль Луцького району Волинської області;

11.Миджзі  Людмилі  Адамівні,  керівнику  трудового  аграрного  об’єднання
«Колосок»  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  с. Доросині
Рожищенського району Волинської області;

12.Світач  Ользі  Василівні,  керівнику  гуртка  «Юні  орнітологи»
Маневицького ЦТДЮ, вчителю біології  та екології  ОЗНВК «Колківська
ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей» Волинської області;

13.Філіпчук  Людмилі  Павлівні,  керівнику  гуртка  «Юні  лісівники»
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня № 2 смт Ратне імені Миколи Заліпи
Волинської області;

14.Костюкевич В. І.,  вчителю  біології  загальноосвітньої  школи
І-ІІ  ступенів  с. Дольськ  Турійської  об’єднаної  громади  Волинської
області;

15.Педагогічному  колективу  Ківерцівського  районного  центру  еколого-
натуралістичної творчості Волинської області;

16.Ауловій Олені Андріївні, культорганізатору комунального позашкільного
навчального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області;

17.Дем’яновій Оксані Вікторівні, завідувачу організаційно-масовим відділом
комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Дніпровської районної ради
Дніпропетровської області;

18.Бурко  Світлані  Миколаївні,  керівнику  гуртків  «Юні  овочівники»  та
«Флористика»  комунального  позашкільного  навчального  закладу
«Станція юних натуралістів Покровського району» Криворізької міської
ради Дніпропетровської області;

19.Ващенко Людмилі Олексіївні, керівнику гуртків «Лікарські рослини» та
«Юні  квітникарі»  комунального  позашкільного  навчального  закладу
«Станція юних натуралістів Покровського району» Криворізької міської
ради Дніпропетровської області;

20.Тесленко  Наталі  Василівні,  керівнику  гуртків  «Юні  акваріумісти»  та
«Основи гідробіології» комунального позашкільного навчального закладу
«Станція юних натуралістів Покровського району» Криворізької міської
ради Дніпропетровської області;

21.Гейко  Ользі  Миколаївні,  керівнику  гуртків  «Юні  кролівники»  та
«Любителі  декоративних  і  свійських  тварин»  комунального
позашкільного  навчального  закладу  «Станція  юних  натуралістів



Покровського  району»  Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської
області;

22.Цимбал  Тамілі  Володимирівні,  керівнику  гуртка  «Аматори  зеленої
архітектури» комунального позашкільного навчального закладу «Станція
юних  натуралістів  Покровського  району»  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської області;

23.Домшиній  Катерині  Михайлівні,  керівнику  гуртка  «Дендрологія  з
основами озеленення» комунального позашкільного навчального закладу
«Станція юних натуралістів Покровського району» Криворізької міської
ради Дніпропетровської області;

24.Вовкобрун Л. М.,  керівнику  гуртків  комунального  позашкільного
навчального  закладу  «Будинок  школяра»  Томаківської  селищної  ради
Дніпропетровської області;

25.Гребенюк Л. М.,  керівнику  гуртка  «Юні  охоронці  природи»
Дебальцівського  навчально-виховного  комплексу  «Загальноосвітній
навчальний  заклад  –  дошкільний  навчальний  заклад»  Васильківського
району Дніпропетровської області;

26.Ободзинській І. С., вчителю біології комунального закладу «Нікопольська
середня  загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  №  11»  Дніпропетровської
області;

27.Заярній О. О., керівнику гуртка комунального позашкільного навчального
закладу  «Станція  юних  натуралістів»  м. Павлограда  Дніпропетровської
області;

28.Зав’яловій Н. В.,  керівнику  гуртка  комунального  позашкільного
навчального  закладу  «Станція  юних  натуралістів»  м. Павлограда
Дніпропетровської області;

29.Гуменюк Л. М.,  керівнику  гуртка  комунального  позашкільного
навчального  закладу  «Станція  юних  натуралістів»  м. Павлограда
Дніпропетровської області;

30.Лакусті  Любові  Миколаївні,  вчителю  біології  та  хімії,  керівнику
Павлівської  середньої загальноосвітньої школи Васильківської районної
ради Дніпропетровської області;

31.Четвериковій О. М., директору міського еколого-натуралістичного центру
дітей  та  учнівської  молоді  виконавчого  комітету  Марганецької  міської
ради Дніпропетровської області;

32.Загорулько В. Я.,  педагогу-організатору  Великоновосілківської  районної
станції юних натуралістів Донецької області;

33.Литвин  Ірині  Петрівні,  методисту  районного  позашкільного  закладу
«Донський еколого-натуралістичний центр» Донецької області;

34.Педагогічному  колективу  Добропільського  районного  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Донецької області;



35.Педагогічному колективу закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів
№ 9 військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області;

36.Бондаренко  Ніні  Олексіївні,  вчителю  біології  Олександрівської
загальноосвітньої  школи  I-III  ступенів  Олександрівського  району
Донецької області;

37.Ємець А. М., вчителю  біології,  керівнику  клубу  «Юний  еколог»
Новотроїцької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Покровської
районної ради Донецької області;

38.Коврижко О. О.,  вчителю  географії  навчально-виховного  комплексу
«Гришинська  загальноосвітня  школа  I-III  ступенів-дошкільний
навчальний заклад» Покровської районної ради Донецької області;

39.Касьяновій С. В.,  керівнику  гуртка  «Пізнай  себе»  комунального
позашкільного навчального закладу «Районна станція юних натуралістів»
Покровської районної ради Донецької області;

40.Смиковій Ярославі Олегівні, заступнику директора з навчально-виховної
роботи  закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІ  ступенів  –  ліцей
«Гармонія» Мирноградської міської ради Донецької області;

41.Гончаровій Т. О., заступнику директора з виховної роботи  Новотроїцької
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Покровської  районної  ради
Донецької  області,  відповідальній  за  зв’язок з  місцевим населенням та
інформаційну підтримку;

42.Войтенко  Олені  Олександрівні,  вчителю-методисту  Лиманського
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –
дошкільний навчальний заклад» № 1 Лиманської міської ради Донецької
області;

43.Тімченко Вікторії  Сергіївні,  вчителю Золотопрудської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Олександрівської районної ради Донецької області;

44.Міщенко  Ангеліні  Михайлівні,  вчителю  географії  Селидівської
загальноосвітньої гімназії Селидівської міської ради Донецької області;

45.Старко  Олені  Миколаївні,  вчителю  біології  та  хімії  Селидівської
загальноосвітньої гімназії Селидівської міської ради Донецької області;

46.Сажнєвій В. І.,  вчителю географії  Бахмутської  загальноосвітньої  школи
І-ІІ ступенів № 2 Бахмутської міської ради Донецької області;

47.Федуловій Д. В.,  вчителю біології  Бахмутської  загальноосвітньої  школи
І-ІІ ступенів № 2 Бахмутської міської ради Донецької області;

48.Груньовій Т. Д.,  вчителю  хімії  Бахмутської  загальноосвітньої  школи
І-ІІ ступенів № 2 Бахмутської міської ради Донецької області;

49.Боровській О. В.,  директору  Центру  позашкільної  освіти
імені О. Разумкова Бердичівської міської ради Житомирської області;

50.Щукіну В. С., заступнику директора з навчально-виховної роботи Центру
позашкільної  освіти  імені О. Разумкова  Бердичівської  міської  ради
Житомирської області;



51.Ваховській Н. О.,  методисту  відділення  еколого-натуралістичного
напряму  Центру  позашкільної  освіти  імені О. Разумкова  Бердичівської
міської ради Житомирської області, керівнику гуртка «Юні орнітологи»;

52.Кузьмук К. О.,  культорганізатору  Центру  позашкільної  освіти
імені О. Разумкова Бердичівської міської ради Житомирської області;

53.Рощенюк О. А.,  керівнику  гуртка-методисту  «Юні  екологи-краєзнавці»
Центру  позашкільної  освіти  імені О. Разумкова  Бердичівської  міської
ради Житомирської області;

54.Вікарій Л. В., керівнику гуртка «Зоосвіт», психологу Центру позашкільної
освіти  імені О. Разумкова  Бердичівської  міської  ради  Житомирської
області;

55.Вольновій Наталії Станіславівні, керівнику гуртка «Юні друзі природи»
комунальної установи Романівської районної ради Опорний навчальний
заклад  «Старочуднівськогутянський  заклад  загальної  середньої  освіти
І-ІІІ ступенів» Житомирської області;

56.Костійчук  Оксані  Олександрівні,  вчителю  географії  Никонівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Бердичівської  районної  ради
Житомирської області;

57.Томчук  Людмилі  Василівні,  вчителю  біології  Маркушівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Бердичівського  району
Житомирської області;

58.Дурман  Світлані  Вячеславівні,  культорганізатору  відділу  еколого-
натуралістичного  спрямування  комунального  закладу  «Центр
позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької області;

59.Гринішак  Тетяні  Олексіївні,  вчителю  біології  Семенівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Мелітопольського  району
Запорізької області;

60.Силіній  Олесі  Іванівні,  керівнику  гуртків  Енергодарського  центру
туризму, краєзнавства та спорту Енергодарської міської ради Запорізької
області;

61.Бойко  Ользі  Мирославівні,  керівнику  гуртка  «Природа  рідного  краю»
міської дитячої екологічної станції м. Івано-Франківська;

62.Левицькій  Іванні  Дмитрівні,  керівнику  гуртка  «Юні  генетики-
селекціонери»  Івано-Франківського  обласного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді;

63.Кухар Ірині Миколаївні, керівнику гуртка «Кімнатне озеленення» Івано-
Франківського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді Івано-Франківської обласної ради;

64.Бойчуку  Віталію  Ярославовичу,  керівнику  гуртків  «Юні  охоронці
природи»  та  «Юні  орнітологи»  Коломийського  навчально-виробничого
центру  творчості  учнівської  молоді  Коломийської  міської  ради  Івано-
Франківської області;



65.Філіпчук  Наталії  Іванівні,  керівнику  гуртка  «Природа  –  джерело
творчості»  Коломийського  навчально-виробничого  центру  творчості
учнівської молоді Коломийської міської ради Івано-Франківської області;

66.Зелик  Надії  Василівні,  керівнику  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн»
Коломийського  навчально-виробничого  центру  творчості  учнівської
молоді Коломийської міської ради Івано-Франківської області;

67.Перцович  Надії  Миколаївні,  керівнику  гуртків  «Юні  квітникарі»  та
«Екологічна  майстерня»  Коломийського  навчально-виробничого  центру
творчості  учнівської  молоді  Коломийської  міської  ради  Івано-
Франківської області;

68.Дяків  Галині  Мирославівні,  керівнику  гуртка  «Лікарські  рослини»
Коломийського  навчально-виробничого  центру  творчості  учнівської
молоді Коломийської міської ради Івано-Франківської області;

69.Бойко Євгенії  Олексіївні,  методисту, керівнику гуртка «Юні лісівники»
Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Міністерства освіти і науки України;

70.Бень Наталії Володимирівні, методисту, керівнику гуртка «Юні зоологи»
Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Міністерства освіти і науки України;

71.Дзюбенко  Катерині  Олександрівні,  методисту,  керівнику  гуртка  «Юні
екологи»  Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді Міністерства освіти і науки України;

72.Новохатько О. І.,  вчителю  географії  Чечеліївської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів,  філії  Новостародубської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Кіровоградської області;

73.Полтавець  Світлані  Владиславівні,  керівнику  учнівського  лісництва
«Зелена  планета»  комунального  закладу  «Компаніївське  навчально-
виховне  об’єднання»  Компаніївської  селищної  ради  Кіровоградської
області;

74.Самойленко Л. А.,  вчителя  Богданівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІ ступенів, філії комунального закладу «Петрівське навчально-виховне
об’єднання  «загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів-гімназія»
Кіровоградської області;

75.Кушнір  Оксані  Іванівні,  керівнику  гуртка  «Юні  натуралісти»
комунального  закладу  «Центр  позашкільної  освіти»  м. Самбора
Львівської області;

76.Хомин  Ользі  Володимирівні,  вчителю  біології  Труханівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Сколівського  району  Львівської
області;

77.Александровій Ірині Григорівні, педагогу-організатору, вчителю біології,
керівнику еколого-натуралістичного гуртка «Друзі природи» Василівської



загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Снігурівської  районної  ради
Миколаївської області;

78.Бондар  Тетяні  Арсентіївні,  вчителю  біології  та  природознавства,
керівнику  інтелектуального  клубу  «Ерудит»,  співкоординатору  роботи
еколого-краєзнавчого  виховного  центру  «Зелена  планета»  Новобузької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Миколаївської області;

79.Вербицькій  Зої  Володимирівні,  керівнику  еколого-природничого гуртка
«Паросток»  Миколаївського  районного  Будинку  творчості  учнів
Миколаївської районної ради Миколаївської області;

80.Задвірному  Олександру  Петровичу,  керівнику  екологічного  гуртка
«Гіпаніс»  при  Трихатському  ЗЗСО  Ольшанської  селищної  ради
Миколаївського району Миколаївської області;

81.Катеренюк  Тетяні  Федорівні,  керівнику  гуртка  «Екологічний  театр»
Вітовського районного центру позашкільної роботи при М-Погорілівській
загальноосвітній  школі  І-ІІ  ступенів  Вітовської  райдержадміністрації
Миколаївської області;

82.Качур  Наталії  Анатоліївні,  керівнику гуртка  «Екологічне  краєзнавство»
Вітовського  районного  центру  позашкільної  роботи  при  Грейгівській
ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Вітовської  райдержадміністрації  Миколаївської
області;

83.Крижанівській О. В.,  вчителю  Кривоозерської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  № 2  Кривоозерської  райдержадміністрації  Миколаївської
області;

84.Кріль  Наталії  Михайлівні,  заступнику  директора  з  виховної  роботи
Шевченківської  Шевченківської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Вітовського району Миколаївської області;

85.Слащовій  Марії  Василівнї,  керівнику  гуртка  «Світ  навколо  нас»
Миколаївського районного Будинку творчості учнів при Зеленоярському
загальноосвітньому закладі середньої освіти І-ІІІ ступенів Миколаївської
районної ради Миколаївської області;

86.Ярошенко Людмилі Миколаївні, заступнику директора з виховної роботи
Зеленогайської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Вітовського  району  Миколаївської
області;

87.Алавацькій  Ірині  Іванівні,  класному  керівнику  3  класу  Городненської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Болградського  району  Одеської
області;

88.Димитровій  Олені  Анатоліївні,  керівнику  3  класу  Городненської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Болградського  району  Одеської
області;

89.Дараган Галині Федорівні, вчителю біології Кислицької загальноосвітньої
школи Ізмаїльського району Одеської області;



90.Дубовій Л. М.,  вчителю комунального закладу «Трапівський навчально-
виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад» Лиманської сільської ради Одеської області;

91.Лозі А. І.,  вчителю  комунального  закладу  «Трапівський  навчально-
виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад» Лиманської сільської ради Одеської області;

92.Златовій Н. В., вчителю біології, керівнику грутків комунального закладу
«Дмитрівська загальноосвітня школа» Татарбунарського району Одеської
області;

93.Кокошко Тетяні Леонідівні, педагогу-організатору комунального закладу
«Навчально-виховний  комплекс  «Загальноосвітній  навчальний  заклад
І-ІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад»  с. Новопавлівка
Захарівського району Одеської області;

94.Макаровій О. К.,  керівнику  гуртків  Ізмаїльської  міської  станції  юних
натуралістів Одеської області;

95.Лійцу Сергію Валерійовичу, керівнику гуртків Ізмаїльської міської станції
юних натуралістів Одеської області;

96.Меліховій  Марині  Олегівні,  керівнику  гуртка  «Екопарламент»
комунального  закладу  «Міський  центр  дитячої  творчості»  Білгород-
Дністровської міської ради Одеської області;

97.Височан  Діні  Олексіївні,  керівнику  гуртка  «Лікарські  рослини»
комунального  закладу  «Міський  центр  дитячої  творчості»  Білгород-
Дністровської міської ради Одеської області;

98.Романенко Оксані Анатоліївні, керівнику гуртка «Екопарламент “ЕКОС”»
комунального  закладу  «Міський  центр  дитячої  творчості»  Білгород-
Дністровської міської ради Одеської області;

99.Фроловій  Галині  Григорівні,  керівнику  еколого-просвітницького  гуртка
«Паросток»  комунального  закладу  «Міський  центр  дитячої  творчості»
Білгород-Дністровської міської ради Одеської області;

100. Лєхан  Людмилі  Іванівні,  керівнику  гуртка  «Юні  скаути»
комунального  закладу  «Міський  центр  дитячої  творчості»  Білгород-
Дністровської міської ради Одеської області;

101. Лєхану Сергію Антоновичу, керівнику гуртка «Пішохідний туризм»
комунального  закладу  «Міський  центр  дитячої  творчості»  Білгород-
Дністровської міської ради Одеської області;

102. Орлик  Олені  Василівні,  керівнику  гуртка  «Юні  натуралісти»
КЗ «Будинок  дитячої  та  юнацької  творчості»  Захарівського  району
Одеської області;

103. Стоян  Марині  Петрівні,  керівнику  гуртка  «Юні  лісівники»
Болградського  районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Болградської районної ради Одеської області;



104. Брадарській Марії Михайлівні, керівнику екологічного гуртка «Юні
охоронці природи» Болградського районного центру дитячої та юнацької
творчості Болградської районної ради Одеської області;

105. Ніколовій  Оксані  Миколаївні,  керівнику  гуртка  «Юні  охоронці
природи» Болградського районного центру дитячої та юнацької творчості
Болградської районної ради Одеської області;

106. Янкіній  Тетяні  Миколаївні,  вчителю  біології  Старонекрасівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Ізмаїльського  району  Одеської
області; 

107. Бєльській Валентині Василівні, директору Кременчуцького еколого-
натуралістичного центру учнівської  молоді  Кременчуцької  міської  ради
Полтавської області;

108. Канівець  Аллі  Миколаївні,  вчителю  біології  Максимівського
навчально-виховного комплексу  «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -
дошкільний навчальний заклад» Карлівської районної ради Полтавської
області;

109. Кардаш  Наталії  Григорівні,  керівнику  гуртка  «Любителі  живої
природи»  Опішнянського  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Зіньківського району Полтавської області;

110. Веремчук Інні  Володимирівні,  вчителю біології  опорного закладу
«Шпанівський  навчально-виховний  комплекс  «школа-сад»  Рівненської
області;

111. Дацишиній  Людмилі  Петрівні,  керівнику  гуртка  «Юні  друзі
природи»  Кунинської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів
Здолбунівського району Рівненської області;

112. Морозюк Оксані, вчителю біології та природознавства Сарненської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Рівненської області;

113. Павлюк  Оксані,  вчителю  біології  та  основ  здоров’я  Сарненської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Рівненської області;

114. Заєць  Софії,  вчителю  хімії  Сарненської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 4 Рівненської області;

115. Панасюк  Ларисі  Іванівні,  вчителю  біології  Корнинської
загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів Рівненського району Рівненської
області;

116. Пілат  Руслані  Володимирівні,  вчителю  біології  Мільчанської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Дубенської  районної  ради
Рівненської області;

117. Потапчуку  Валерію  Дмитровичу,  керівнику  гуртків  Дубенського
будинку дітей та молоді Дубенської міської ради Рівненської області;

118. Столярець Ірині Миколаївні, керівнику гуртків Будинку дитячої та
юнацької творчості Вараської міської ради Рівненської області;



119. Шехтер  Лілії  Миколаївні,  завідувачу  організаційно-масового
відділу,  керівнику  гуртків-методисту  комунального  закладу  «Станція
юних натуралістів» Рівненської обласної ради Рівненської області; 

120. Дворніченко Ю. С.,  керівнику  гуртка  «Юні  охоронці  природи»
Ямпільської районної станції юних натуралістів Сумської області;

121. Жутовій  Тетяні  Анатоліївні,  керівнику  гуртка  районного  Будинку
дитячої  та  юнацької  творчості  Шосткинської  районної  ради  Сумської
області;

122. Печінці Тетяні Миколаївні, вчителю біології Собицького навчально-
виховного комплексу Шосткинської районної ради Сумської області;

123. Ковалевській Альоні Станіславівні, керівнику клубу вихідного дня
«Позашкільник»  Шосткинської  міської  станції  юних  натуралістів
Шосткинської міської ради Сумської області;

124. Мовчан Ользі Миколаївні, методисту Великописарівської районної
станції  юних  натуралістів  Великописарівської  районної  ради  Сумської
області;

125. Нікуліній В. І.,  керівнику  гуртка  «Рухливі  ігри  з  елементами
дитячого  фітнесу»  Сумського  міського  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Сумської області; 

126. Страшинській Т. М.,  завідуючій еколого-натуралістичним відділом
Роменського  центру  позашкільної  освіти  та  роботи  з  талановитою
молоддю імені Івана Кавалерідзе Сумської області;

127. Гайдук Л. М.,  методисту  еколого-натуралістичного  відділу
Роменського  центру  позашкільної  освіти  та  роботи  з  талановитою
молоддю імені Івана Кавалерідзе Сумської області;

128. Батюх  Наталії  Григорівні,  керівнику  гуртка  «Основи  сталого
розвитку»  Тернопільського  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді;

129. Гевко  Галині  Ярославівні,  керівнику  гуртка  «Флористика  та
фітодизайн  інтер’єру»  Тернопільського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді;

130. Закорі  Ларисі  Василіні,  вчителю  трудового  навчання  Донецької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Балаклійської районної ради
Харківської області;

131. Рогаль Наталії Володимирівні, вчителю початкових класів Ізюмської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 6  Ізюмської  міської  ради
Харківської області;

132. Ковальовій  Галині  Олексіївні,  керівнику  гуртка  «Екологічне
краєзнавство»  комунальної  установи  «Вовчанський  будинок  дитячої  та
юнацької творчості» Вовчанської районної ради Харківської області;



133. Чопенко  Наталії  Анатоліївні,  вчителю  біології  комунального
закладу «Самійлівський ліцей Близнюківської районної ради Харківської
області»;

134. Педагогічному  колективу  Красноградської  гімназії  «Гранд»
Красноградської районної ради Харківської області;

135. Педагогічному  колективу  Балаклійської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 3 Балаклійської районної ради Харківської області;

136. Лєбєдєвій Вікторії Віталіївні, керівнику гуртка «Охоронці природи»
Первомайського  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Первомайської
міської ради Харківської області;

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

138. Гламозді  Наталії  Володимирівні,  керівнику гуртків  позашкільного
навчально-виховного  об’єднання  Кам’янець-Подільської  міської  ради
Хмельницької області;

139. Кальчук Оксані Олексіївні, керівнику екологічного гуртка «ЕкоМи»
Кам’янець-Подільської  загальноосвітньої  школи  № 8  І-ІІІ  ступенів
Хмельницької області;

140. Дитині Роману Ігоровичу, вчителю біології та хімії Шепетівського
навчально-виховного  комплексу  № 1  у  складі:  «Загальноосвітня  школа
І-ІІ  ступенів  та  ліцей  імені Героя України  М. Дзявульського»
Хмельницької області;

141. Пелих О. В.,  вчителю  біології  Кам’янець-Подільської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Хмельницької області;

142. Тихоновій Н. І., заступнику директора з виховної роботи Кам’янець-
Подільської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 6  Хмельницької
області;

143. Переймі Т. М.,  вчителю біології  Загінецького навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІ  ступенів  –
дошкільний  навчальний  заклад»  Деражнянської  районної  ради
Хмельницької області;

144. Степаненко  Оксані  В’ячеславівні,  вчителю  англійської  мови
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Кам’янець-Подільської міської
ради Хмельницької області;

145. Ткачук І. Л.,  заступнику  директора  з  навчально-виховної  роботи
комунального закладу «Дитячо-юнацький центр туризму та  екологічної
роботи» Славутської міської ради Хмельницької області;

146. Педагогічному  колективу  Хмельницького  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді;



147. Рубановській  Галині  Євгенівні,  вчителю  Пя’тничанської  гімназії
Гуківського  ліцею  Гуківської  сільської  ради  Чемеровецького  району
Хмельницької області;

148. Гудзь  Любові  Тарасівні,  вчителю  біології  Плескачівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Смілянської  районної  ради
Черкаської області;

149. Загубинозі  Оксані  Олексіївні,  вчителю  біології  та  хімії
Скородистицької  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  «Школа
життєтворчості» Іркліївської об’єднаної громади Чорнобаївського району
Черкаської області;

150. Баданюк Валентині Миколаївні, керівнику гуртка «Природа рідного
краю»  комунального  закладу  «Черкаський  обласний  центр  роботи  з
обдарованими дітьми Черкаської обласної ради»;

151. Іващенко Ніні Петрівні, керівнику гуртка «Природа рідного краю»
комунального  закладу  «Черкаський  обласний  центр  роботи  з
обдарованими дітьми Черкаської обласної ради»;

152. Оношко  Олені  Миколаївні,  вчителю  біології  Смілянської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 10  Смілянської  міської  ради
Черкаської області;

153. Федоровій Наталії Василівні, керівнику гуртків Черкаської районної
станції юних натуралістів;

154. Чередниченко Марині Григорівні, керівнику екологічної агітбригади
«Едем»  Голов’ятинської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Смілянської районої ради Черкаської області;

155. Виниченко  Аллі  Михайлівні,  керівнику  гуртка  «Юні  екологи»
комунального  закладу  «Куликівський  центр  позашкільної  освіти»
Чернігівської області;

156. Горнюк  Наталії  Миколаївні,  заступнику  директора  з  навчально-
виховної  роботи  гімназії  № 31  гуманітарно-естетичного  профілю
ІІ-ІІІ ступенів Чернігівської міської ради Чернігівської області;

157. Губар  Ірині  Андріївні,  вчителю біології  та  екології  гімназії  № 31
гуманітарно-естетичного  профілю  ІІ-ІІІ  ступенів  Чернігівської  міської
ради Чернігівської області;

158. Кравченко Тетяні  Георгіївні,  вчителю біології  та  екології  гімназії
№ 31  гуманітарно-естетичного  профілю  ІІ-ІІІ  ступенів  Чернігівської
міської ради Чернігівської області;

159. Матюк В. В.,  вчителю  біології  та  екології  Смяцької
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Новгород-Сіверського  районної
ради Чернігівської області;

160. Никитенко  Галині  Володимирівні,  вчителю  біології  опорного
закладу  -  Остерська  гімназія  Остерської  міської  ради  Чернігівської
області;



161. Новик Оксані Анатоліївні, вчителю початкових класів Автуницької
загальноосвітньої  школи І-ІІ  ступенів  Городнянської  районної  ради
Чернігівської області;

162. Юрченко  Юлії  Миколаївні,  вчителю  біології,  екології  та  основ
здоров’я  Прилуцької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 10
Прилуцької міської ради Чернігівської області;

163. Ярош  Ларисі  Володимирівні,  вчителю  біології  Бобровицького
закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  № 1  Чернігівської
області;

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


