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

НАКАЗ
м. Київ

«15» лютого 2019 р. № 12

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

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

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

Кампанія проходила в два етапи:  І  (весняний) та ІІ  (осінній),  протягом
яких  проводилися  спостереження  за  фенологічними  змінами  у  рослин,
аналізувалися  отримані  дані  та  підводилися  підсумки  у  звітах.  Всього  у
Кампанії взяло участь 150 школярів, 31 вчитель, 21 заклад з 9 областей України
(Сумська, Київська, Волинська, Івано-Франківська, Полтавська, Житомирська,
Рівненська, Чернігівська, Донецька).

Відповідно до результатів Кампанії за надісланими звітами

Н А К А ЗУЮ :

І. Вручити  плакати  «GLOBE 365»  та  надати  міжнародні
сертифікати  за  успішне  проведення  спостережень  та  завершення
Європейської  фенологічної  кампанії  та  Всеукраїнської  фенологічної
кампанії «GLOBE 365» вчителям і керівникам гуртків:

1. Бадай Валентині Яремівні, методисту Івано-Франківської міської дитячої
екологічної станції;

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

3. Бойко Наталії  Василівні,  вчителю біології  опорного загальноосвітнього
навчального  закладу  "Жоравський  навчально-виховний  комплекс



"Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  -  дошкільний навчальний  заклад
(ясла - садок)"";

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

5. Бриль  Вікторії  Сергіївні,  керівнику  гуртка  "Основи  біології"
Великописарівської  районної  станції  юних  натуралістів
Великописарівської районної ради Сумської області;

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

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

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

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

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

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

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

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

14.Єфтемій  Дані  Георгіївні,  керівнику  гуртка  Міського  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької міської ради;

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

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

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

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



19.Мовчан  Ользі  Миколаївні,  методисту, керівнику  гуртка  "Юні  охоронці
природи" Великописарівської  районної  станції  юних  натуралістів
Великописарівської районної ради Сумської області;

20.Могилевській  Тетяні  Миколаївні,  директору  Чорнухинської  районної
станції юних натуралістів Полтавської області;

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

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

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

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

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

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

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

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

29.Хлус Ларисі Миколаївні, методисту комунального закладу «Чернівецький
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»;

30.Чебан  Тетяні  Никодимівні,  заступнику  директора  з  виховної  роботи
комунального  закладу  "Чернівецький  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді;

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

ІІ. Надати  міжнародні  сертифікати  за  успішне  проведення
спостережень  та  завершення  Європейської  фенологічної  кампанії  та
Всеукраїнської фенологічної кампанії «GLOBE 365» учням та вихованцям:

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



2.  Андрущук  Олександрі,  вихованці  гуртка  "Globe  у  моєму  закладі"
комунального  закладу  "Чернівецький  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді";

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

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

5. Бабій Катерині, вихованці гуртка «Планета «Еко» Чернівецького міського
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької
міської ради;

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

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

8.  Базелюк Дарині,  учениці  4 класу Рівненської  загальноосвітньої школи
І-ІІ  ступенів  №  16  Рівненської  міської  ради,  вихованці  гуртка
„Рослинники”  комунального  закладу  „Станція  юних  натуралістів”
Рівненської обласної ради;

9. Баран  Єлизаветі,  вихованці  гуртка  «Планета  «Еко»  Чернівецького
міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Чернівецької міської ради;

10. Баранцю  Георгію,  вихованцю  гуртка  «Планета  «Еко»  Чернівецького
міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Чернівецької міської ради;

11. Березовській  Ірині,  вихованці  гуртка  "Основи  біології"  комунального
закладу «Радомишльська  станція юних натуралістів»

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

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

14.Бондаренко  Ярославі,  вихованці  гуртка  "Юні  охоронці  природи"
Великописарівської  станції  юних  натуралістів  Великописарівської
районної  ради  Сумської  області,  учениці  8  класу  Великописарівської
спеціалдізованої  школи  І-ІІІ  ступенів  імені  Героя  Радянського  Союзу
І.М.Середи;

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



16.Бортник Ксенії, вихованці гуртка «Планета «Еко» Чернівецького міського
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької
міської ради;

17.Бродович Вероніці,  учениці  8 класу закладу загальної  середньої  освіти
№15 міста Луцька.

18.Бугні Анастасії, вихованці гуртка «Природа рідного краю» Чернівецького
міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Чернівецької міської ради;

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

20. Веретін  Катерині,  учениці  5  класу  навчально-виховного  комплексу
„Загальноосвітння школа І-ІІІ ступенів - ліцей” № 19  Рівненської міської
ради,  вихованці  гуртка  „Рослинники”  комунального  закладу  „Станція
юних натуралістів” Рівненської обласної ради;

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

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

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

24. Войтовичу  Владу, учню 5  класу  Рівненської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 6 Рівненської міської ради, вихованцю гуртка „Домашні
улюбленці”  комунального  закладу  „Станція  юних  натуралістів”
Рівненської обласної ради;

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

26. Вонхольському  Дмитру,  вихованцю  гуртка  «Планета  «Еко»
Чернівецького  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Чернівецької міської ради;

27. Гавдуну Володимиру, вихованцю гуртка «Планета «Еко» Чернівецького
міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Чернівецької міської ради;

28. Гамоті  Олександрі,  учениці  2  класу  Рівненської  гімназії  „Гармонія”,
вихованці гуртка „Азбука природи” комунального закладу „Станція юних
натуралістів” Рівненської обласної ради;



29.Ганчук Марині, вихованці гуртка «Природа рідного краю» Чернівецького
міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Чернівецької міської ради;

30. Головач Аліні, вихованці гуртка "Globe у моєму закладі" комунального
закладу "Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді";

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

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

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

34.Гостюк Лідії,  вихованці  гуртка «Планета  «Еко» Чернівецького міського
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької
міської ради;

35.Гостюку  Василю,  вихованцю  гуртка  «Планета  «Еко»  Чернівецького
міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Чернівецької міської ради;

36.Гресько  Анастасії,  вихованці  секції  «Індивідуальна  робота  еколого-
натуралістичного напряму з обдарованими дітьми» комунального закладу
"Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді", учениця 11 класу Чернівецького ліцею № 3 медичного
профілю Чернівецької міської ради;

37.Греську  Михайлу, вихованцю гуртка  "Основи  фенології"  комунального
закладу "Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської  молоді",  учню 8 класу Чернівецького ліцею № 3 медичного
профілю Чернівецької міської ради;

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

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

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

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

42.Джум Софії, учениці 2 класу Рівненської гімназії „Гармонія”, вихованці
гуртка  „Азбука  природи”  комунального  закладу  „Станція  юних
натуралістів” Рівненської обласної ради;



43.Дзюмак  Марії,  учениці  7  класу  комунальної  установи  Миропільської
селищної ради "Опорний навчальний заклад "Миропільська гімназія";

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

45.Дометращук  Дар'ї,  вихованці  гуртка  «Планета  «Еко»  Чернівецького
міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Чернівецької міської ради;

46.Дорошенку  Іллі,  учню  7  класу  комунальної  установи  Миропільської
селищної ради "Опорний навчальний заклад "Миропільська гімназія";

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

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

49.Зайцевій  Дар’ї,  учениці  6  класу  Удачненської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів, вихованці гуртка «Географічне краєзнавство» комунального
позашкільного  навчального  закладу  «Станція  юних  натуралістів»
Покровської районної ради Донецької області

50.Зебачінській  Тамарі,  вихованці  гуртка  «Екологічна  майстерня»
Чернівецького  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Чернівецької міської ради;

51. Іващук  Дарині,  учениці  4  класу  Рівненської  загальноосвітньої  школи
І-ІІ  ступенів  №  16  Рівненської  міської  ради,  вихованці  гуртка
„Рослинники”  комунального  закладу  „Станція  юних  натуралістів”
Рівненської обласної ради;

52. Ігнатюк  Анастасії,  учениці  5  класу  Колоденської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Рівненської  районної  ради,  вихованці  гуртка
„Рослинники”  комунального  закладу  „Станція  юних  натуралістів”
Рівненської обласної ради;

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

54.Іщенко  Надії,  вихованці  гуртка  "Юні  охоронці  природи"
Великописарівської  станції  юних  натуралістів  Великописарівської
районної  ради  Сумської  області,  учениці  9  класу  Великописарівської
спеціалдізованої  школи  І-ІІІ  ступенів  імені  Героя  Радянського  Союзу
І.М.Середи;

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



56. Камінському  Богдану,  учню  2  класу  Рівненської  гімназії  „Гармонія”,
вихованцю  гуртка  „Азбука  природи”  комунального  закладу  „Станція
юних натуралістів” Рівненської обласної ради;

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

58.Кейван Валерії, вихованці гуртка «Екологічна майстерня» Чернівецького
міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Чернівецької міської ради; 

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

60.Ключник  Аріні,  вихованці  гуртка  "Юні  охоронці  природи"
Великописарівської  станції  юних  натуралістів  Великописарівської
районної  ради  Сумської  області,  учениці  8  класу  Великописарівської
спеціалдізованої  школи  І-ІІІ  ступенів  імені  Героя  Радянського  Союзу
І.М.Середи;

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

62.Ковалишин Христині, учениці 8 класу комунального закладу Львівської
обласної  ради  «Жовківський  навчально-реабілітаційний  центр
І-ІІІ ступенів «Злагода»;

63.Ковблек  Яні,  вихованці  гуртка  «Екологічна  майстерня»  Чернівецького
міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Чернівецької міської ради;

64. Коменді Ілоні, вихованці гуртка "Globe у моєму закладі" комунального
закладу "Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді";

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

66.Кравцю  Данилу,  учню  7  класу  Рівненської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 11 Рівненської міської ради, вихованцю гуртка „Домашні
улюбленці”  комунального  закладу  „Станція  юних  натуралістів”
Рівненської обласної ради;

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

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



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

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

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

72. Ляш  Евеліні,  учениці  4  класу  Рівненської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 6 Рівненської міської ради, вихованці гуртка „Домашні
улюбленці”  комунального  закладу  „Станція  юних  натуралістів”
Рівненської обласної ради;

73. Ляш  Лілії,  учениці  7  класу  Рівненської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  №6 Рівненської  міської  ради,  вихованці  гуртка „Домашні
улюбленці”  комунального  закладу  „Станція  юних  натуралістів”
Рівненської обласної ради;

74. Ляшу  Едуарду,  учню  5  класу  Рівненської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 6 Рівненської міської ради, вихованцю гуртка „Домашні
улюбленці”  комунального  закладу  „Станція  юних  натуралістів”
Рівненської обласної ради;

75. Макаренку Тімуру, вихованцю гуртка «Юні рослинники» Чернівецького
міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Чернівецької міської ради;

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

77.Масіяну  Денису,  вихованцю  гуртка  «Екологічна  майстерня»
Чернівецького  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Чернівецької міської ради; 

78. Мельничуку Максиму, учню 4 класу Рівненської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 5, вихованцю гуртка „Рослинники” комунального закладу
„Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради;

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

91.Павлюк Олександрі,  вихованці  Чернівецького міського центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької міської ради;

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

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



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

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

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

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

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

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

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

101.  Пісоцькій Дарині,  учениці  4 класу Рівненської  загальноосвітньої
школи  І-ІІ  ступенів  №  16  Рівненської  міської  ради,  вихованці  гуртка
„Рослинники”  комунального  закладу  „Станція  юних  натуралістів”
Рівненської обласної ради;

102.  Потапчук Анні,  учениці 2 класу Рівненської  гімназії  „Гармонія”,
вихованці гуртка „Азбука природи” комунального закладу „Станція юних
натуралістів” Рівненської обласної ради;

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

104. Равлюк  Аліні,  вихованці  гуртка  «Природа  рідного  краю»
Чернівецького  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Чернівецької міської ради;

105. Радчук Оксані, учениці 8 класу закладу загальної середньої освіти
№ 15 міста Луцька;

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

107. Ромашко Катерині, учениці 5 класу навчально-виховного комплексу
„Колегіум”  Рівненської  міської  ради,  вихованці  гуртка  „Рослинники”



комунального закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної
ради;

108. Ростоцькій  Дарині,  вихованці  гуртка  «Природа  рідного  краю»
Чернівецького  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Чернівецької міської ради;

109. Руденко Діані, учениці 7 класу комунальної установи Миропільської
селищної ради "Опорний навчальний заклад "Миропільська гімназія";

110. Руденко  Катерині,  вихованці  гуртка  «Екологічна  майстерня»
Чернівецького  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Чернівецької міської ради;

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

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

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

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

115. Сидорчук  Олександрі,  учениці  7  класу  комунальної  установи
Миропільської  селищної  ради  "Опорний  навчальний  заклад
"Миропільська гімназія";

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

117. Сідельнику Павлу, учню 8 класу комунального закладу Львівської
обласної  ради  «Жовківський  навчально-реабілітаційний  центр
І-ІІІ ступенів «Злагода».

118. Скрипник  Софії,  вихованці  гуртка  "Юні  охоронці  природи"
Великописарівської  станції  юних  натуралістів  Великописарівської
районної  ради  Сумської  області,  учениці  8  класу  Великописарівської
спеціалдізованої  школи  І-ІІІ  ступенів  імені  Героя  Радянського  Союзу
І.М.Середи;

119. Сороці  Анжеліці,  учениці  6  класу  опорного  загальноосвітнього
навчального  закладу  "Жоравський  навчально-виховний  комплекс



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

120. Сочивець  Анастасії,  вихованці  гуртка  «Екологічна  майстерня»
Чернівецького  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Чернівецької міської ради;

121. Степаненко  Дарині,  вихованці  гуртка  "Основи  біології"
комунального закладу «Радомишльська  станція юних натуралістів»

122.  Стефанюку  Назару,  вихованцю  гуртка  «Планета  «Еко»
Чернівецького  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Чернівецької міської ради;

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

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

125.  Сумцовій  Анастасії,  вихованці  гуртка  "Юні  охоронці  природи"
Великописарівської  станції  юних  натуралістів  Великописарівської
районної  ради  Сумської  області,  учениці  8  класу  Великописарівської
спеціалдізованої  школи  І-ІІІ  ступенів  імені  Героя  Радянського  Союзу
І.М.Середи;

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

127.  Тамазликар  Анні,  вихованціа  гуртка  "Globe  у  моєму  закладі"
комунального  закладу  "Чернівецький  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді";

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

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

130. Толошняк  Соломії,  вихованці  гуртка  «Природа  рідного  краю»
Чернівецького  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Чернівецької міської ради;

131. Трофімовій  Каріні,  вихованці  гуртка  «Природа  рідного  краю»
Чернівецького  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Чернівецької міської ради;



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

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

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

135. Федчук  Ользі,  учениці  5  класу  Колоденської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Рівненської  районної  ради,  вихованці  гуртка
„Рослинники”  комунального  закладу  „Станція  юних  натуралістів”
Рівненської обласної ради;

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

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

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

139.  Цуркан Юліанні, вихованці гуртка «Планета «Еко» Чернівецького
міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Чернівецької міської ради;

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

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

142. Чермак  Вікторії,  вихованці  Івано-Франківської  міської  дитячої
екологічної станції;

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

144. Чорній  Діані,  вихованці  Чернівецького  міського  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької міської ради;

145.  Шельвицькій Яні, учениці 2 класу Рівненської гімназії „Гармонія”,
вихованці гуртка „Азбука природи” комунального закладу „Станція юних
натуралістів” Рівненської обласної ради;

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



147. Штефуняку  Володимиру,  вихованцю  гуртка  «Планета  «Еко»
Чернівецького  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Чернівецької міської ради;

148.  Щетиніковій  Дарині,  учениці  5  класу  навчально-виховного
комплексу  „Загальноосвітння  школа  І-ІІІ  ступенів  –  ліцей”  № 19
Рівненської  міської  ради,  вихованці  гуртка „Рослинники” комунального
закладу „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради;

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

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

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


