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Про підсумки
Всеукраїнської трудової акції
«Парад квітів біля школи»
за 2018 рік

Відповідно  до  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за  основними
напрямами позашкільної освіти), затвердженого Наказом Міністерства освіти і
науки  України  від  04.01.2018  року  № 12,  Національний  еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України та
обласні  ЕНЦ  (СЮН)  України  впродовж  2018  року  провели  щорічну
Всеукраїнську трудову акцію "Парад квітів біля школи" (приведення в порядок
та благоустрій території; закладка та створення розаріїв, газонів, квітників та
клумб різних типів на території навчального закладу, збільшення видового та
кількісного  складу  квітково-декоративних  рослин  у  зовнішньому  озелененні
закладів загальної середньої та позашкільної освіти).

Акція передбачає активізацію робот закладів загальної середньої освіти
щодо  благоустрою  та  покращення  стану  їх  зовнішнього  озеленення;
спрямування  зусиль  навчальних  закладів  на  спільні  практичні  дії  щодо
оздоровлення навколишнього середовища та благоустрою прилеглої території;
розвитку  в  учнів  почуття  дбайливого  господаря  закладу,  в  якому  вони
навчаються;  залучення  учнівської  молоді  до  озеленення  та  впорядкування
території навчальних закладів та закладів соціальної сфери; залучення дітей та
підлітків до розробки проектів озеленення навчальних закладів та практичне
впровадження цих проектів.

За 2018 рік на конкурс було надіслано роботи таких областей України:
Дніпропетровська,  Сумська,  Полтавська,  Житомирська,  Одеська,  Херсонська,
Донецька,  Кіровоградська,  Івано-Франківська,  Черкаська,  Чернівецька,
Миколаївська,  Тернопільська,  Рівненська,  Волинська,  Вінницька,  Запорізька,
Чернігівська, Львівська, Чернівецька, Хмельницька, Харківська.

За результатами підбиття підсумків журі конкурсу

НАКАЗУЮ:



І. Нагородити грамотою НЕНЦ за проведену практичну діяльність з
розробки та впровадження проектів озеленення навчальних закладів під
час Всеукраїнської трудової акції "Парад квітів біля школи" таких учнів
та колективи:

за зайняте І місце: 
1.  Вихованців  гуртків  "Лікарські  рослини"  та  "Юні  садівники"
Роменського  ЦПО  та  РТМ  ім.  Івана  Кавалерідзе  Сумської  області.
Керівник:  Гайдук  Л.М.,  методист  еколого-натуралістичного  відділу,
координатор проекту (97 балів); 
2.  Вихованців  гуртка  "Лікарські  рослини"  Великописарівської  районної
станції  юних  натуралістів  Сумської  області.  Керівник:  Бриль  В.С.,
керівник гуртка "Лікарські рослини" (96 балів); 
3.  Вихованців  гуртка  "Юні  друзі  природи" Шполянського ЦЕНТУМ
Черкаської області. Керівник: Перемот С.М., керівник гуртка "Юні друзі
природи" (97 балів); 
4.  Вихованців  гуртка  "Юні  квітникарі"  "Центру  дитячої  та  юнацької
творчості  "Відділу  еколого-натуралістичної  роботи
сільськогосподарського  дослідництва"  Білопільської  районної  ради
Сумської області. Керівник: Холод С.Л., керівник гуртка "Юні квітникарі"
(98 балів); 
5. Вихованців гуртка"GLOBE" Міської дитячої екологічної станції Івано-
Франківської  області.  Керівник:  Бабай  В.Я., керівник  гуртка  "GLOBE-
спостерігаючи вивчаємо" (97 балів); 
6.  Учнів  10-х  класів  Радивилівського  НВК  "Школа  №  1  -  гімназія"
Рівненської  області.  Керівник:  Бойко  Неля  Володимирівна,  вчитель
Радивилівської НВК "Школа № 1 - гімназія" (96 балів); 
7.  Учнів  7-11  класів  ОНЗ  "Дубівська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ст."
Дубівської  сільської  ради  Волинської  області.  Керівник:  Безека  В.Б.,
учитель  біології  ОНЗ  "Дубівська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ст."
Дубівської сільської ради Волинської області (96 балів); 
8. Учнів 7-8 класів Навчально-виховного комплексу "ЗОШ І-ІІІ ступенів -
ДНЗ  с.Городок"  -  філія  опорного  закладу  "Загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ступенів  с.Прилісне"  Прилісненської  ОТГ  Маневицького  району
Волинської  області.  Керівник:  Терещенко  Н.М., вчитель  навчально-
виховного  комплексу  "ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  -  ДНЗ  с. Городок"  -  філії
опорного  закладу  "Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  с. Прилісне"
Прилісненської ОТГ Маневицького району (97 балів); 
9. Учнів ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 м. Калинівка Вінницької області (98 балів); 
10.  Вихованців  гуртків  "Зелена  планета"  та  "Паросток"  Корнинської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Рівненської області. Керівники: Панасюк
Л.І.,  вчитель  біології,  керівник  гуртка  "Зелена  планета"; Драган  О.В.,
вчитель трудового навчання, керівник гуртка "Паросток" (97 балів); 



11.Членів трудового об'єднання "Ромашка" Ільмівської загальноосвітньої
школи І-ІІ  ст. Городнянського району Чернігівської  області.  Керівники:
Мамай А.В., керівник трудового об'єднання, вчитель трудового навчання
та  історії;  Голован Сергій  Юрійович, замісник  керівника  трудового
об'єднання, вчитель хімії та біології Ільмівської загальноосвітньої школи
І-ІІ ст. Городнянського району Чернігівської області (96 балів); 
12.  Василюк  Анну,  ученицю  8  класу  Хрінівської  філії  Іллінецької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1 Іллінецької міської ради Вінницької
області.  Керівник:  Глухота  Наталія  Григорівна,  вчитель  географії  та
біології Хрінівської філії Іллінецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1
Іллінецької міської ради Вінницької області (95 балів); 
13.  Загороднюка  Богдана,  учня  8  класу  Хрінівської  філії  Іллінецької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1 Іллінецької міської ради Вінницької
області.  Керівник:  Глухота  Наталія  Григорівна,  вчитель  географії  та
біології Хрінівської філії Іллінецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1
Іллінецької міської ради Вінницької області (95 балів); 
14.  Ткачук  А.І.,  вчителя  географії  НВК  "Почапківська  ЗОШ  І-ІІ  ст.  -
дитячий садок" Острозького району Рівненської області (94 бали). 

за зайняте ІІ місце: 
1. Веремчука Ігоря, учня 9 класу Опорного закладу "Шпанівський НВК
"школа  -  сад",  вихованця  гуртка  "Юні  екологи"  Рівненської  області.
Керівник: Веремчук І.В., вчитель Опорного закладу "Шпанівський НВК"
школа -садочок" (86 балів); 
2.  Фештрига  Івана,  учня  5  класу  Сторожинецької  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №  1,
вихованця  гуртка  "Художня  кераміка"  Сторожинецького  ЦЕНТУМу
Чернівецької області.  Керівник:  Васелович  Олеся  Романівна,  керівник
гуртка "Художня кераміка" Сторожинецького ЦЕНТУМу (86 балів); 
3. Воробей Анну, ученицю Луцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 17
Луцької  міської  ради  Волинської  області. Керівники:  Воробей  Л.А.,
учитель хімії,  Козюк  І.Р., вчитель  біології  Луцької  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ст. № 17 Луцької міської ради Волинської області (87 балів); 
4. Вихованців гуртка "Духовна спадщина" Ямпільської районної станції
юних  натуралістів  Сумської  області.  Керівник:  Лисенко Н.А., керівник
гуртка "Духовна спадщина" (88 балів); 
5.  Вихованців  гуртка  "Екостиль" Центру позашкільної  освіти  "Барви"
комунального  закладу  "Компаніївське  навчально-виховне  об'єднання"
Компаніївської  селищної  ради  Кіровоградської  області.  Керівники:
Полтавець С.В., керівник гуртка "Екостиль", Мороз Я.В., керівник гуртка
"Студія дизайну" (86 балів); 
6.  Вихованців  гуртка  "Юні  ботаніки"  Кобеляцької  спеціальної
загальноосвітньої  школи–інтернату  Полтавської  області.  Керівник:



Тихоненко  Л.О.,  керівник гуртка  "Юні  ботаніки"  Кобелянської  філії
обЕНЦум (87 балів); 
7.  Вихованців  гуртка  "Юні  квітникарі"  КЗ  "Нікопольський  міський
еколого-натуралістичний  центр"  Дніпропетровської  області.  Керівник:
Захарченко О.В., керівник гуртка "Юні квітникарі" (85 балів); 
8. Вихованців гуртка "Юні квітникарі" КЗ "Черешенська спеціалізована
школа - інтернат І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів та
курсів" Чернігівської області. Керівник: Навродська І.В., керівник гуртка
"Юні квітникарі" (86 балів); 
9.  Вихованців  гуртка  "Юні  квітникарі" Ковельської станції  юних
натуралістів Волинської області. Керівник: Нікітюк І.П., керівник гуртка
"Юні квітникарі" Ковельської станції юних натуралістів (87 балів); 
10.  Вихованців  гуртка  "Юні  квітникарі"  Шосткинської  міської  станції
юних натуралістів Шосткинської міської ради Сумської області. Керівник:
Дудченко І.В., керівник гуртка "Юні квітникарі" (86 балів); 
11.  Демчук  Ольгу,  вихованку  гуртка  "Любисток"  Вінницької  обласної
станції  юних  натуралістів.  Керівник:  Чупринко  Ірина  Миколаївна,
керівник гуртка "Любисток" Вінницької обл. СЮН (87 балів); 
12. Докай Софію, ученицю Луцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 17
Луцької  міської  ради  Волинської  області.  Керівники:  Воробей  Л.А.,
вчитель  хімії,  Козюк  І.Р., вчитель  біології  Луцької  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ст. № 17 Луцької міської ради Волинської області (86 балів); 
13.  Еколого-пошуковий  загін  "Екоцвіт"  Вельбівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.
Гадяцької районної ради Полтавської області. Керівник: Кравченко Л.В.,
учитель біології  та  хімії  Вельбівської  ЗОШ І-ІІІ  ст. Гадяцької  районної
ради Полтавської області (86 балів); 
14. Клуб "ЮНОП" Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 27
з  поглибленим  вивченням  інформатики  та  іноземних  мов  Херсонської
області.  Керівник:  Зубко  Н.І.,  учитель біології  Херсонської
спеціалізованої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  27  з  поглибленим  вивченням
інформатики та іноземних мов (85 балів); 
15. Татаренко Юлію, ученицю Володимирівської загальноосвітньої школи
І-ІІ  ст.,  філії  Ганнівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  Петрівської
районної  ради  Кіровоградської  області.  Керівник:  Рябошапка  Ю.В.  (85
балів); 
16. Ткач Діану, ученицю Володимирівської загальноосвітньої школи І-ІІ
ст.,  філії Ганнівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  Петрівської
районної  ради  Кіровоградської  області.  Керівник:  Рябошапка  Ю.В.  (85
балів); 
17.  Тодерян  О.О.,  учня  9  класу Куликівського НВК Герцаївського р-ну
Чернівецької  області.  Керівники:  Тодерян  А.І.,  директор  Куликівського



НВК, Апетрі Г.І., вчитель екології Куликівського НВК Герцаївського р-ну
Чернівецької області (85 балів); 
18.  Учнів  5-9  класів "Первомайського  навчально-виховного  комплексу:
загальноосвітня школа І-ІІІ ст., дошкільний навчальний заклад "Бджілка"
Березівської сільської  ради  Сумської  області.  Керівник:  Собко  М.М.,
учитель біології Первомайського НВК Сумської області (84 бали);
19.  Учнів  6-11  класів  ЗЗСО  "Судченський  ліцей"  Волинської  області.
Керівник: Веремчук В.Ф., учитель біології, Токар Н.Г., учитель хімії (84
бали); 
20.  Корзун  Маргариту,  Воронюка  Валентина,  учнів  6-го  класу
Селянщинського спортивного ліцею ім.героїв АТО Олександра Голяченка
та  Дмитра  Литвинчука  Черняхівського  району  Житомирської  області.
Керівники: Косякевич Ю.П., Лозко Д.М. (87 балів); 
21. Учнів 8 класу Яринської ЗОШ І-ІІ ст. Сарненського району Рівненської
області.  Керівник:  Охріменко  Т.Ю., вчитель  трудового  навчання  та
образотворчого мистецтва Яринської  ЗОШ І-ІІ  ст. Сарненського району
(85 балів); 
22.  Учнівське  лісництво  "Совенятко"  Роменської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №  11
Сумської  області.  Керівник:  Зеленська  В.В., директор  школи,  керівник
учнівського лісництва (86 балів); 
23. Учнів Херсонського Таврійського ліцею мистецтв Херсонської міської
ради Херсонської області (87 балів); 
24.  Учнів  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  ім.  Т.Г.  Шевченка  Уманської  районної  ради
Черкаської області (86 балів); 
25.  Учнів  9  класу  КЗ  "Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  -  дитячий
садок"  Львівської  області.  Керівник:  Савчин  Т.Я.,  учитель біології,
керівник акції (82 бали); 
26.  Енергодарську  ЗОШ № 4  Запорізької  області.  Керівник:  Мірошник
Л.П., вчитель ЗОШ № 4;
27.  Цимбал  Тамілу  Володимирівну,  керівника  гуртка  "Юні  аматори
зеленої  архітектури"  КПНЗ  "Станція  юних  натуралістів"  Покровського
району КМР Дніпропетровської області (87 балів); 

за зайняте ІІІ місце: 
1.  Підгерську Софію,  ученицю Білопільського ЗНВК І-ІІІ  ст. "Школа  -
дитячий  садок"  Козятинського  району  Вінницької  області.  Керівник:
Васько  Валентина  Сергіївна,  вчитель географії  та  трудового  навчання
Білопільського  ЗНВК  І-ІІІ  ст.  "Школа  -  дитячий  садок"  Козятинського
району Вінницької області (76 балів); 
2.  Вихованців  гуртка  "Любителі  живої  природи"  ДНЗ  ясла  -  садок
"Берізка" Опішнянського будинку  дитячої  та  юнацької  творчості



Полтавської області.  Керівник: Кардаш Н.Г., керівник гуртка "Любителі
живої природи" ДНЗ ясла - садок "Берізка" (76 балів); 
3. Башко Єлизавету Олексіївну, вихованку гуртка "Журналістика"  БТДЮ
м.  Мирноград  Донецької області.  Керівник:  Логвиненко Н.О.,  керівник
гуртка "Журналістика" (77 балів); 
4.  Бердар  Соломію,  ученицю  4  класу,  вихованку  гуртка  "Основи
інформаційних  систем"  Сторожинецького  районного  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді при Банилово-Підгірнівської
гімназії  Чернівецької  області.  Керівник:  Бурачук  А.А., керівник  гуртка
"Основи інформаційних систем" (76 балів); 
5.  Вихованців  натуралістичних  гуртків  Монастириського  БДЮТ
Тернопільської  області  Керівник:  Бойко  Г.П., керівник  гуртків
Монастирського БДЮТ (77 балів); 
6. Вихованців Прилуцької спеціальної загальноосвітьої школи - інтернату
І-ІІ  ст. Чернігівської області.  Керівник:  Крамаренко  В.М., директор
Прилуцької спеціальної загальноосвітньої школи -  інтернату І-ІІ  ст. (77
балів); 
7. Гаврилюка Богдана Олександровича, учня 2 класу Філії Гавиноського
НВК Одеської області. Керівник: Кодимська С.А. (75 балів); 
8.  Герешенко Анастасію,  вихованку  гуртка  "Юні  ботаніки"  Черкаської
області.  Керівник:  Федорова  Н.В., керівник  гуртка  "Юні  ботаніки"  (77
балів); 
9.  Чуєву О.С.,  Волинець В.В.,  вихователів  Житомирського дошкільного
навчального закладу №73 Житомирської області (76 балів); 
10.  Гурток  "Дивосвіт"  Тернівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Черкаської  області.
Керівник: Одородько Ю.С., керівник гуртка "Дивосвіт" (75 балів); 
11. Гурток "Природа рідного краю" КЗ Черкаський обласний центр роботи
з  обдарованими  дітьми  Черкаської  області.  Керівник:  Огреба  Л.М.,
керівник гуртка "Природа рідного краю" (76 балів); 
12.  Гурток  "Природа  рідного  краю"  Стокопанівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.
Херсонської області. Керівник: Тарасюк К.О., керівник гуртка "Природа
рідного краю" (77 балів); 
13.  Гурток  "Юні  друзі  природи"  КЗ  "Бабинська  ЗОШ  І-ІІІ  ст."
Гощанського  району  Рівненської  області.  Керівник:  Васькевич  С.І.,
керівник гуртка "Юні друзі природи" (78 балів); 
14.  Гурток  "Юні  охоронці  природи"  КЗПО  «Обласний  еколого-
натуралістичний  центр»  Житомирської  обласної  ради.  Керівник:  Возна
А.В., керівник гуртка "Юні охоронці природи" (79 балів); 
15. Гурток " Юні охоронці природи" КЗО СЗШ № 105, КПНЗ "Станція
юних натуралістів" Дніпропетровської області. Керівник: Крістальна Н.К.,
керівник гуртка "Юні охоронці природи" (77 балів); 



16.  Гурток  "Фітодизайн  інтер'єру  та  ландшафту"  Еколого-
натуралістичного відділу Центру науково-технічної творчості  учнівської
молоді  Калуської  міської  ради  Івано-Франківської  області.  Керівник:
Калин  О.Я.,  керівник гуртка  "Фітодизайн  інтер'єру  та  ландшафту"  (77
балів); 
17. Гурток "Юні квітникарі" Еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді  м. Кременчука Полтавської  області.  Керівник:  Олешко  Л.М.,
керівник гуртка "Юні квітникарі" (76 балів); 
18.  Гурток  "Юні  квітникарі" Градизької гімназії  ім.  Героя  України
Олександра  Білаша  Глобинської  районної  ради  Полтавської  області.
Керівник: Литовченко А.М., керівник гуртка "Юні квітникарі" (76 балів); 
19.  Ваховську  Євгенію,  Гурську  Вероніку,  вихованок  гуртка  "Юні
квітникарі"  КЗ  "Харківський  палац  дитячої  та  юнацької  творчості"
Харківської  області.  Керівник:  Маліченко  О.О., керівник  гуртка  "Юні
квітникарі" (78 балів); 
20.  Гурток  "Юні  квітникарі" Міського центру  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді,  учнів  НВК  "Лідер"  Чернівецької  області.
Керівник: Куриленко О.І., керівник гуртка МЦЕНТУМ (76 балів); 
21. Гурток "Юні квітникарі" Понятівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
Херсонської  області.  Керівник:  Саф'яник  І.С.,  вчитель біології
Понятівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  Херсонської  області  (76
балів); 
22.  Двірну  Ірину,  ученицю  "Дошкільного  навчального  закладу  -
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст."  Чорнобаївської  районної  ради
Черкаської  області.  Керівник:  Тараненко  Л.П., педагог-організатор  (77
балів); 
23.  Кирпичко  Л.В.,  керівника  гуртка  "Природа  і  фантазія"  Еколого-
натуралістичного  відділу  Глухівського  міського  центру  позашкільної
освіти Глухівської міської ради Сумської області. (77 балів); 
24.  Попутняк Юлію Андріївну, вихованку гуртка "Орхідея"  Уманського
міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Черкаської  області.  Керівник:  Коренюк С.М., керівник  клубу "Орхідея"
(75 балів); 
25.  Учнів  6  класу  Благодатненського  навчально-виховного  комплексу
"Гімназія  -  заклад  дошкільної  освіти"  Іванівської  селищної  ради
Херсонської області. Керівник: Сагалюк Н.О. (74 бали); 
26. Учнів 9-х класів Павлоградської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 9
Дніпропетровської області.  Керівники:  Ярошенко  С.В.,  Ткачова  В.С.,
учителі біології  Павлоградської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  №  9
Дніпропетровської області (75 балів); 



27.  Тягній  Ларису  Василівну,  Притулу  Валентину  Володимирівну,
учителів  Лубенської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  №4  Лубенської
міської ради Полтавської області (76 балів); 
28. Учнів 5-11 класів Бодаквянського НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.
-  дошкільний  навчальний  заклад"  Полтавської  області.  Керівник:
Побірська М.М., вчитель біології вищої категорії Бодаквянського НВК (76
балів); 
29.  Учнів  5-8  класів  Калашниківського навчально-виховного комплексу
Мачухівської сільської ради Полтавської області. Керівник: Новоселецька
Т.І. (78 балів); 
30. Учнів 6 - 9 класів Комунального закладу "Березнянський навчально-
реабілітаційний центр" Чернігівської обласної ради Чернігівської області.
Керівники:  Баклажко  Світлана  Григорівна,  вчитель-дефектолог,  Сокол
Надія  Олександрівна, завуч  з  виховної  роботи  Комунального  закладу
"Березнянський навчально-реабілітаційний центр" Чернігівської обласної
ради (75 балів); 
31.  Учнів  7  класу  Городоцької  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Житомирської  області.
Керівник: Бояренко О.В., вчитель Городоцької ЗОШ І-ІІІ ст. (75 балів); 
32.  Учнів  7  класу Друхівської загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.
Березнівського району Рівненської  області.  Керівник:  Герасимчук  К.А.,
учитель біології  Друхівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.
Березнівського району Рівненської області (77 балів); 
33. Хмару Діану, ученицю 9 класу Стовпецької загальноосвітньої школи І-
ІІІ  ст.  Дубенської  РДА  Рівненської  області.  Керівник:  Сухенюк  К.А.,
учитель біології Стовпецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. (74 бали); 
34.  Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Миргородської міської ради Полтавської області. Керівник: Скидан В.М.,
керівник гуртків (77 балів); 
35.  Черевко  Анастасію,  Нечваль  Юлію,  учениць  Ніжинської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  №  9  Чернігівської  області.  Керівник:
Морміль В.А., учитель екології Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ст. № 9 (77 балів); 
36. Чернігівський колегіум №11 Чернігівської області (78 балів); 
37.  Максименко  Т.Б., вчителю  початкових  класів  Козятинського
загальноосвітнього  навчально-виховного  комплексу  І-ІІІ  ст.  "Школа  -
дитячий садок" №9 Вінницької області (73 бали); 
38.  Гриченюк  Аліну, ученицю  Білопільського  ЗНВК  І-ІІІ  ст.  "Школа  -
дитячий  садочок"  Козятинського  району  Вінницької  області.  Керівник:
Васько  В.С.,  вчитель географії  та  трудового  навчання  Білопільського
ЗНВК  І-ІІІ  ст.  "Школа  -  дитячий  садочок"  Козятинського  району
Вінницької області (76 балів); 



39.  Роїк  Людмилу,  ученицю  Білопільського  ЗНВК  І-ІІІ  ст.  "Школа  -
дитячий  садочок"  Козятинського  району  Вінницької  області.  Керівник:
Васько  В.  С., вчитель  географії  та  трудового  навчання  Білопільського
ЗНВК  І-ІІІ  ст.  "Школа  -  дитячий  садочок"  Козятинського  району
Вінницької області (76 балів); 
40.  Учнів  6  -  11  класів  Комунального  закладу  "Городнянський  ліцей"
Чернігівської області. Керівник: Кисель Л.С. (77 балів);
41.  Учнів  Безуглівського  навчально-виховного  комплексу
"Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" І-
ІІІ  ст.  Ніжинської  районної  ради  Чернігівської  області.  Керівник:
Наконечна Тетяна Григорівна, вчитель біології та екології Безуглівського
навчально-виховного  комплексу  "Загальноосвітній  навчальний  заклад  -
дошкільний  навчальний  заклад"  І-ІІІ  ст.  Ніжинської  районної  ради
Чернігівської ради (78 балів); 

ІІ. Надати лист подяки НЕНЦ за проведену роботу щодо озеленення в
рамках Всеукраїнської  трудової  акції  "Парад  квітів  біля  школи" таким
учням, творчим учнівським об’єднанням та керівникам:

1.  Гуртку  "Юні  квітникарі"  Березівського  центру  дитячої  та  юнацької
творчості Одеської області. 
2. Гордієнко Поліні, учениці 5 класу Комунального закладу "Базар'янська
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ст."  Татарбунарського  району  Одеської
області.  Керівник:  Кирилюк  Наталія  Юліанівна,  керівник проекту
Комунального  закладу  "Базар'янська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ст."
Татарбунарського району Одеської області. 
3. Ізмаїльській міській станції юних натуралістів Ізмаїльської міської ради
Одеської області. 
4. Константиновій Ганні Михайлівні, учениці 6 класу Новотроянівського
НВК  Болградського  району,  вихованці  "Юні  охоронці  природи"
Болградського  районного  центру  дитячої  творчості  Одеської  області.
Керівник: Брадарська Марія Михайлівна, керівник гуртка "Юні охоронці
природи" Болградського РЦДЮТ Одеської області. 
5. Майбороді Галині, вихованці гуртка "Лікарські рослини" Комунального
закладу "Міський центр дитячої творчості" м. Білгорода-Дністровського
Одеської області. 
6.  Малаю  Олегу,  учню  8  класу  Дігтярівського  навчально-виховного
комплексу  Новгород-Сіверської  районної  ради  Чернігівської  області.
Керівник:  Андрушко  Наталія  Іванівна, керівник  акції  Дігтярівського
навчально-виховного  комплексу  Новгород-Сіверської  районної  ради
Чернігівської області. 
7. Носівській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №2 Носівської міської ради
Чернігівської області.



8. Скорській Діані,  учениці Подільської школи І-ІІ ст. №8 Подільського
району Одеської області.  
9. Талалаївській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. Чернігівської області. 
10. Ткаченко Катерині Анатоліївні, учениці 4 класу Комунального закладу
"Приморська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ст."  Татарбунарського  району
Одеської області. Керівник: Ремша Світлана Петрівна, вчитель початкових
класів  Комунального  закладу  "Приморська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ст." Татарбунарського району Одеської області. 
11.  Учням  Березнянської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  Менської
районної  ради  Чернігівської  області.  Керівник:  Барташ  Катерина
Петрівна, вчитель біології Березнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
Менської районної ради Чернігівської області.
12. Учням Носівського Навчально-виховного комплексу "Загальноосвітній
навчальний  заклад  -  дошкільний  навчальний  заклад"  І-ІІІ  ст.  №3
Чернігівської області.  Керівник: Кіщенко Яна Валеріївна, керівник акції
Носівського  Навчально-виховного  комплексу  "Загальноосвітній
навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" І-ІІІ ст. №3. 
13.  Учням  Липівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.  Талалаївської
селищної  ради  Чернігівської  області.  Керівник:  Співак  Анастасія
Василівна,  вчитель Липівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.
Талалаївської селищної ради Чернігівської області.
14. Фоменко Валерії, вихованці гуртка "Лікарські рослини" Комунального
закладу "Міський центр дитячої творчості" м. Білгорода-Дністровського
Одеської області.
15.  Бахуринській  Ірині,  вихованці  гуртка  "Флористика"  Центру
позашкільної освіти м.Коростеня Житомирської області. 
16.  Вихованцям  Чугуївського  районного  будинку  дитячої  творчості
Харківської  області.  Керівник:  Гулякіна  Д.С.,  культорганізатор
Чугуївського районного будинку дитячої творчості Харківської області.
17.  Гербі  Валентині  Богданівні,  учениці  Зеленської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.,
вихованці гуртка  "Людина  і  довкілля"  Надвірнянського  РЕНЦ
Надвірнянської  районної  ради  Івано-Франківської  області.  Керівник:
Герба М.Ю., керівник гуртка "Людина і довкілля" Надвірнянського РЕНЦ.
18.  Годько Юлії  Сергіївні,  учениці  КЗ  "СЗШ № 19",  вихованці  гуртка
"Юні аматори зеленої архітектури" КЗ "Дитячий екологічний центр" КМР
Дніпропетровської області. Керівник: Деміх Н.О., керівник гуртка "Юні
аматори зеленої архітектури".
19. Гуртку "Голос природи" Балаклеївської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 Смілянської
районної ради Черкаської області. Керівник: Пугач О.А., керівник гуртка
"Голос природи".
20.  Гуртку  "Дивосвіт"  Карлівської  районної  станції  юних  натуралістів
Полтавської області. Керівник: Єгорова В.В., керівник гуртка "Дивосвіт".



21.  Гуртку  "Юний  біолог"  Жадьківського  колегіуму  Житомирської
області.  Керівник:  Мацейчук  Н.М., учитель  біології  та  хімії,  керівник
гуртка "Юний біолог".
22. Гуртку "Юний художник" Житомирської міської гуманітарної гімназії
№ 23 Житомирської області. Керівники: Касянчук Г.М., Андрієнко Л.В.,
керівники гуртка "Юний художник".
23.  Гуртку  "Юні  квітникарі" КПНЗ "Центр  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді"  Дніпровської  районної  ради
Дніпропетровської  області.  Керівник:  Хуторна Т.С., керівник  гуртка  КЗ
ЦЕНТУМ ДРР, учитель біології КЗ "Горянівський НВК".
24. Гуртку "Юні квітникарі" Опорного закладу "Білицька загальноосвітня
школа  І-ІІІ  ст.  №  1  Кобеляцької  районної  ради  Полтавської  області".
Керівники: Коваленко Р.О., Савченко В.І. 
25.  Гуртку  "Юні  квітникарі"  Глибоцького  РБТДЮ  на  базі
Старововчинецького ліцею Чернівецької області. Керівник: Сидоряк Т.Д.,
керівник гуртка "Юні квітникарі".
26.  Гуртку  "Юні  квітникарі" Комунального закладу  "Кіровоградський
обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді"
Кіровоградської області. Керівник: Закутаєва Н.О., керівник гуртка "Юні
квітникарі".
27. КЗ "Верхньодніпровська СШ № 1 І-ІІІ ст." Дніпропетровської області.
Керівник: Трофимович О.І. 
28.  Учням  10-А  класів Навчального закладу  І-ІІІ  ст.  -  Міжшкільнього
навчально  -  виробничого  комбінату  Енергодарської  міської  ради
Запорізької  області.  Керівник:  Доценко  О.С.,  заступник  директора  з
виховної роботи.
29.  Кушнір  В.,  Зайчук  М.,  учням  Вчорайшенської  школи  І-ІІІ  ст.
Ружинського району Житомирської області. Керівник: Замула Н.Б.
30. Мельничук Анні, учениці 9 класу Ягубецької загальноосвітньої школи
Черкаської області.
31.  Педагогічному  колективу  Чаплинської  середньої  загальноосвітньої
опорної  школи Херсонської  області.  Керівник:  Бондарчук І.М., учитель
біології Чаплинської СЗОШ.
32.  Перепьолкіній  Ю.,  Загонці  С.,  Масовиць  В.,  учням  Марганецької
гуманітарної  гімназії  ім.  Т.  Шевченка  Дніпропетровської  області.
Керівник:  Гуменюк  А.Ю., учитель  біології  Марганецької  гуманітарної
гімназії ім. Т. Шевченка.
33.  Печеновській  Анні,  учениці  Жавинської  школи  І-ІІ  ст.,  вихованці
гуртка "Юний еколог" Чернігівської  області.  Керівник: Нестерчук Т.М.,
вчитель біології, керівник проекту.



34. Стьопушкіній Поліні Костянтинівні, вихованці гуртка "Журналістика"
БТДЮ  м. Мирноград Донецької  області.  Керівник:  Логвиненко  Н.О.,
керівник гуртка "Журналістика".
35.  Ткач  Олені,  вихованці  гуртка  "Друзі  природи"  Дрогобицького
регіонального  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Львівської  області.  Керівник:  Шимелюк  Л.М.,  керівник гуртка  "Друзі
природи".
36.  Учням  1  класу Малокаховського навчально-виховного  комплексу
"Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ст.  -  дошкільний  заклад"  Херсонської
області. Керівники: Галушка О.М., Портнова О.І.
37.  Учням  5  класу Каракуртської загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.
Болградської  районної  ради  Одеської  області.  Керівник:  Дерментлі
Наталія  Іванівна,  Каракуртської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.
Болградської районної ради Одеської області.
38.  Учням  8-10  класів ЗОШ І-ІІІ  ст.  №  4,  вихованцям  гуртка  "Юні
лісівники - дендрологи" Дитячо-юнацького центру туризму та екологічної
роботи Хмельницької області. Керівник: Джур Т. С., керівник гуртка "Юні
лісівники - дендрологи" Дитячо-юнацького центру туризму та екологічної
роботи.
39.  Учням  9-11  класів  Садкувської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ст.
Житомирської області. Керівник: Дворецька І.П. 
40.  Учням  2  класу  початкової  школи  №  11,  вихованцям  гуртка
"Фітодизайн інтер’єру та  ландшафту" Еколого-натуралістичного відділу
Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Івано-Франківської
області. Керівник: Федорчак О.М., керівник гуртка "Фітодизайн інтер’єру
та ландшафту".
41. Вихованцям Донецького обласного еколого-натуралістичного центру
на  базі  школи-інтернату  №  34  м.  Лиман  Донецької  області.  Керівник:
Лещенко І.А.
42.  Учнівському  та  педогогічному  колективу  Великоселецької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Оржицького району Полтавської області.
Керівник:  Степаненко  С.І.,  учитель біології  Великоселецької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Оржицького району Полтавської області.
43.  Коваленко  Н.С.,  вихованці  гуртка  «Гладіолус»
Лютенськобудищанської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Зіньківської  районної  ради
Полтавської  області.  Керівник:  Удовиченко  Р.С.,  вчитель  трудового
навчання.
44.  Мірошник  Ларисі  Павлівні,  вчителю  географії  Енергодарської
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ст.  №  4  Енергодарської  міської  ради
Запорізької області.



45. Щербак Аліні, учениці 3 класу Кочубеївської філії-закладу І-ІІ ст. ОЗ
Орлівський НВК Кочубеївської сільської ради ОТГ Херсонської області.
Керівник: Бударьова А.С.
46. Абрикосівській ЗОШ І-ІІІ ступенів Великокопанівської сільської ради
Херсонської  області.  Керівники:  Холявко  Є.В.,  вчитель біології,
Балакірська Л.В., класний керівник.

Директор НЕНЦ,
доктор педагогічних наук,
Професор В.В. Вербицький


	Міністерство освіти і науки України
	НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
	НАКАЗ
	м. Київ
	«26 » березня 2019 р. № 32
	Про підсумки
	Всеукраїнської трудової акції
	«Парад квітів біля школи»
	за 2018 рік
	Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за основними напрямами позашкільної освіти), затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 04.01.2018 року № 12, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України та обласні ЕНЦ (СЮН) України впродовж 2018 року провели щорічну Всеукраїнську трудову акцію "Парад квітів біля школи" (приведення в порядок та благоустрій території; закладка та створення розаріїв, газонів, квітників та клумб різних типів на території навчального закладу, збільшення видового та кількісного складу квітково-декоративних рослин у зовнішньому озелененні закладів загальної середньої та позашкільної освіти).
	Акція передбачає активізацію робот закладів загальної середньої освіти щодо благоустрою та покращення стану їх зовнішнього озеленення; спрямування зусиль навчальних закладів на спільні практичні дії щодо оздоровлення навколишнього середовища та благоустрою прилеглої території; розвитку в учнів почуття дбайливого господаря закладу, в якому вони навчаються; залучення учнівської молоді до озеленення та впорядкування території навчальних закладів та закладів соціальної сфери; залучення дітей та підлітків до розробки проектів озеленення навчальних закладів та практичне впровадження цих проектів.
	За 2018 рік на конкурс було надіслано роботи таких областей України: Дніпропетровська, Сумська, Полтавська, Житомирська, Одеська, Херсонська, Донецька, Кіровоградська, Івано-Франківська, Черкаська, Чернівецька, Миколаївська, Тернопільська, Рівненська, Волинська, Вінницька, Запорізька, Чернігівська, Львівська, Чернівецька, Хмельницька, Харківська.
	За результатами підбиття підсумків журі конкурсу
	НАКАЗУЮ:
	І. Нагородити грамотою НЕНЦ за проведену практичну діяльність з розробки та впровадження проектів озеленення навчальних закладів під час Всеукраїнської трудової акції "Парад квітів біля школи" таких учнів та колективи:
	за зайняте І місце:
	1. Вихованців гуртків "Лікарські рослини" та "Юні садівники" Роменського ЦПО та РТМ ім. Івана Кавалерідзе Сумської області. Керівник: Гайдук Л.М., методист еколого-натуралістичного відділу, координатор проекту (97 балів);
	2. Вихованців гуртка "Лікарські рослини" Великописарівської районної станції юних натуралістів Сумської області. Керівник: Бриль В.С., керівник гуртка "Лікарські рослини" (96 балів);
	3. Вихованців гуртка "Юні друзі природи" Шполянського ЦЕНТУМ Черкаської області. Керівник: Перемот С.М., керівник гуртка "Юні друзі природи" (97 балів);
	4. Вихованців гуртка "Юні квітникарі" "Центру дитячої та юнацької творчості "Відділу еколого-натуралістичної роботи сільськогосподарського дослідництва" Білопільської районної ради Сумської області. Керівник: Холод С.Л., керівник гуртка "Юні квітникарі" (98 балів);
	5. Вихованців гуртка"GLOBE" Міської дитячої екологічної станції Івано-Франківської області. Керівник: Бабай В.Я., керівник гуртка "GLOBE- спостерігаючи вивчаємо" (97 балів);
	6. Учнів 10-х класів Радивилівського НВК "Школа № 1 - гімназія" Рівненської області. Керівник: Бойко Неля Володимирівна, вчитель Радивилівської НВК "Школа № 1 - гімназія" (96 балів);
	7. Учнів 7-11 класів ОНЗ "Дубівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст." Дубівської сільської ради Волинської області. Керівник: Безека В.Б., учитель біології ОНЗ "Дубівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст." Дубівської сільської ради Волинської області (96 балів);
	8. Учнів 7-8 класів Навчально-виховного комплексу "ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ с.Городок" - філія опорного закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с.Прилісне" Прилісненської ОТГ Маневицького району Волинської області. Керівник: Терещенко Н.М., вчитель навчально-виховного комплексу "ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ с. Городок" - філії опорного закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Прилісне" Прилісненської ОТГ Маневицького району (97 балів);
	9. Учнів ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 м. Калинівка Вінницької області (98 балів);
	10. Вихованців гуртків "Зелена планета" та "Паросток" Корнинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Рівненської області. Керівники: Панасюк Л.І., вчитель біології, керівник гуртка "Зелена планета"; Драган О.В., вчитель трудового навчання, керівник гуртка "Паросток" (97 балів);
	11.Членів трудового об'єднання "Ромашка" Ільмівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. Городнянського району Чернігівської області. Керівники: Мамай А.В., керівник трудового об'єднання, вчитель трудового навчання та історії; Голован Сергій Юрійович, замісник керівника трудового об'єднання, вчитель хімії та біології Ільмівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. Городнянського району Чернігівської області (96 балів);
	12. Василюк Анну, ученицю 8 класу Хрінівської філії Іллінецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1 Іллінецької міської ради Вінницької області. Керівник: Глухота Наталія Григорівна, вчитель географії та біології Хрінівської філії Іллінецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1 Іллінецької міської ради Вінницької області (95 балів);
	13. Загороднюка Богдана, учня 8 класу Хрінівської філії Іллінецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1 Іллінецької міської ради Вінницької області. Керівник: Глухота Наталія Григорівна, вчитель географії та біології Хрінівської філії Іллінецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1 Іллінецької міської ради Вінницької області (95 балів);
	14. Ткачук А.І., вчителя географії НВК "Почапківська ЗОШ І-ІІ ст. - дитячий садок" Острозького району Рівненської області (94 бали).
	за зайняте ІІ місце:
	1. Веремчука Ігоря, учня 9 класу Опорного закладу "Шпанівський НВК "школа - сад", вихованця гуртка "Юні екологи" Рівненської області. Керівник: Веремчук І.В., вчитель Опорного закладу "Шпанівський НВК" школа -садочок" (86 балів);
	2. Фештрига Івана, учня 5 класу Сторожинецької ЗОШ І-ІІІ ст. № 1, вихованця гуртка "Художня кераміка" Сторожинецького ЦЕНТУМу Чернівецької області. Керівник: Васелович Олеся Романівна, керівник гуртка "Художня кераміка" Сторожинецького ЦЕНТУМу (86 балів);
	3. Воробей Анну, ученицю Луцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 17 Луцької міської ради Волинської області. Керівники: Воробей Л.А., учитель хімії, Козюк І.Р., вчитель біології Луцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 17 Луцької міської ради Волинської області (87 балів);
	4. Вихованців гуртка "Духовна спадщина" Ямпільської районної станції юних натуралістів Сумської області. Керівник: Лисенко Н.А., керівник гуртка "Духовна спадщина" (88 балів);
	5. Вихованців гуртка "Екостиль" Центру позашкільної освіти "Барви" комунального закладу "Компаніївське навчально-виховне об'єднання" Компаніївської селищної ради Кіровоградської області. Керівники: Полтавець С.В., керівник гуртка "Екостиль", Мороз Я.В., керівник гуртка "Студія дизайну" (86 балів);
	6. Вихованців гуртка "Юні ботаніки" Кобеляцької спеціальної загальноосвітньої школи–інтернату Полтавської області. Керівник: Тихоненко Л.О., керівник гуртка "Юні ботаніки" Кобелянської філії обЕНЦум (87 балів);
	7. Вихованців гуртка "Юні квітникарі" КЗ "Нікопольський міський еколого-натуралістичний центр" Дніпропетровської області. Керівник: Захарченко О.В., керівник гуртка "Юні квітникарі" (85 балів);
	8. Вихованців гуртка "Юні квітникарі" КЗ "Черешенська спеціалізована школа - інтернат І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів" Чернігівської області. Керівник: Навродська І.В., керівник гуртка "Юні квітникарі" (86 балів);
	9. Вихованців гуртка "Юні квітникарі" Ковельської станції юних натуралістів Волинської області. Керівник: Нікітюк І.П., керівник гуртка "Юні квітникарі" Ковельської станції юних натуралістів (87 балів);
	10. Вихованців гуртка "Юні квітникарі" Шосткинської міської станції юних натуралістів Шосткинської міської ради Сумської області. Керівник: Дудченко І.В., керівник гуртка "Юні квітникарі" (86 балів);
	11. Демчук Ольгу, вихованку гуртка "Любисток" Вінницької обласної станції юних натуралістів. Керівник: Чупринко Ірина Миколаївна, керівник гуртка "Любисток" Вінницької обл. СЮН (87 балів);
	12. Докай Софію, ученицю Луцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 17 Луцької міської ради Волинської області. Керівники: Воробей Л.А., вчитель хімії, Козюк І.Р., вчитель біології Луцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 17 Луцької міської ради Волинської області (86 балів);
	13. Еколого-пошуковий загін "Екоцвіт" Вельбівської ЗОШ І-ІІІ ст. Гадяцької районної ради Полтавської області. Керівник: Кравченко Л.В., учитель біології та хімії Вельбівської ЗОШ І-ІІІ ст. Гадяцької районної ради Полтавської області (86 балів);
	14. Клуб "ЮНОП" Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 27 з поглибленим вивченням інформатики та іноземних мов Херсонської області. Керівник: Зубко Н.І., учитель біології Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 27 з поглибленим вивченням інформатики та іноземних мов (85 балів);
	15. Татаренко Юлію, ученицю Володимирівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст., філії Ганнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Петрівської районної ради Кіровоградської області. Керівник: Рябошапка Ю.В. (85 балів);
	16. Ткач Діану, ученицю Володимирівської загальноосвітньої школи І-ІІ ст., філії Ганнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Петрівської районної ради Кіровоградської області. Керівник: Рябошапка Ю.В. (85 балів);
	17. Тодерян О.О., учня 9 класу Куликівського НВК Герцаївського р-ну Чернівецької області. Керівники: Тодерян А.І., директор Куликівського НВК, Апетрі Г.І., вчитель екології Куликівського НВК Герцаївського р-ну Чернівецької області (85 балів);
	18. Учнів 5-9 класів "Первомайського навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ст., дошкільний навчальний заклад "Бджілка" Березівської сільської ради Сумської області. Керівник: Собко М.М., учитель біології Первомайського НВК Сумської області (84 бали);
	19. Учнів 6-11 класів ЗЗСО "Судченський ліцей" Волинської області. Керівник: Веремчук В.Ф., учитель біології, Токар Н.Г., учитель хімії (84 бали);
	20. Корзун Маргариту, Воронюка Валентина, учнів 6-го класу Селянщинського спортивного ліцею ім.героїв АТО Олександра Голяченка та Дмитра Литвинчука Черняхівського району Житомирської області. Керівники: Косякевич Ю.П., Лозко Д.М. (87 балів);
	21. Учнів 8 класу Яринської ЗОШ І-ІІ ст. Сарненського району Рівненської області. Керівник: Охріменко Т.Ю., вчитель трудового навчання та образотворчого мистецтва Яринської ЗОШ І-ІІ ст. Сарненського району (85 балів);
	22. Учнівське лісництво "Совенятко" Роменської ЗОШ І-ІІІ ст. № 11 Сумської області. Керівник: Зеленська В.В., директор школи, керівник учнівського лісництва (86 балів);
	23. Учнів Херсонського Таврійського ліцею мистецтв Херсонської міської ради Херсонської області (87 балів);
	24. Учнів ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Т.Г. Шевченка Уманської районної ради Черкаської області (86 балів);
	25. Учнів 9 класу КЗ "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок" Львівської області. Керівник: Савчин Т.Я., учитель біології, керівник акції (82 бали);
	26. Енергодарську ЗОШ № 4 Запорізької області. Керівник: Мірошник Л.П., вчитель ЗОШ № 4;
	27. Цимбал Тамілу Володимирівну, керівника гуртка "Юні аматори зеленої архітектури" КПНЗ "Станція юних натуралістів" Покровського району КМР Дніпропетровської області (87 балів);
	за зайняте ІІІ місце:
	1. Підгерську Софію, ученицю Білопільського ЗНВК І-ІІІ ст. "Школа - дитячий садок" Козятинського району Вінницької області. Керівник: Васько Валентина Сергіївна, вчитель географії та трудового навчання Білопільського ЗНВК І-ІІІ ст. "Школа - дитячий садок" Козятинського району Вінницької області (76 балів);
	2. Вихованців гуртка "Любителі живої природи" ДНЗ ясла - садок "Берізка" Опішнянського будинку дитячої та юнацької творчості Полтавської області. Керівник: Кардаш Н.Г., керівник гуртка "Любителі живої природи" ДНЗ ясла - садок "Берізка" (76 балів);
	3. Башко Єлизавету Олексіївну, вихованку гуртка "Журналістика" БТДЮ м. Мирноград Донецької області. Керівник: Логвиненко Н.О., керівник гуртка "Журналістика" (77 балів);
	4. Бердар Соломію, ученицю 4 класу, вихованку гуртка "Основи інформаційних систем" Сторожинецького районного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді при Банилово-Підгірнівської гімназії Чернівецької області. Керівник: Бурачук А.А., керівник гуртка "Основи інформаційних систем" (76 балів);
	5. Вихованців натуралістичних гуртків Монастириського БДЮТ Тернопільської області Керівник: Бойко Г.П., керівник гуртків Монастирського БДЮТ (77 балів);
	6. Вихованців Прилуцької спеціальної загальноосвітьої школи - інтернату І-ІІ ст. Чернігівської області. Керівник: Крамаренко В.М., директор Прилуцької спеціальної загальноосвітньої школи - інтернату І-ІІ ст. (77 балів);
	7. Гаврилюка Богдана Олександровича, учня 2 класу Філії Гавиноського НВК Одеської області. Керівник: Кодимська С.А. (75 балів);
	8. Герешенко Анастасію, вихованку гуртка "Юні ботаніки" Черкаської області. Керівник: Федорова Н.В., керівник гуртка "Юні ботаніки" (77 балів);
	9. Чуєву О.С., Волинець В.В., вихователів Житомирського дошкільного навчального закладу №73 Житомирської області (76 балів);
	10. Гурток "Дивосвіт" Тернівської ЗОШ І-ІІІ ст. Черкаської області. Керівник: Одородько Ю.С., керівник гуртка "Дивосвіт" (75 балів);
	11. Гурток "Природа рідного краю" КЗ Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської області. Керівник: Огреба Л.М., керівник гуртка "Природа рідного краю" (76 балів);
	12. Гурток "Природа рідного краю" Стокопанівської ЗОШ І-ІІІ ст. Херсонської області. Керівник: Тарасюк К.О., керівник гуртка "Природа рідного краю" (77 балів);
	13. Гурток "Юні друзі природи" КЗ "Бабинська ЗОШ І-ІІІ ст." Гощанського району Рівненської області. Керівник: Васькевич С.І., керівник гуртка "Юні друзі природи" (78 балів);
	14. Гурток "Юні охоронці природи" КЗПО «Обласний еколого-натуралістичний центр» Житомирської обласної ради. Керівник: Возна А.В., керівник гуртка "Юні охоронці природи" (79 балів);
	15. Гурток " Юні охоронці природи" КЗО СЗШ № 105, КПНЗ "Станція юних натуралістів" Дніпропетровської області. Керівник: Крістальна Н.К., керівник гуртка "Юні охоронці природи" (77 балів);
	16. Гурток "Фітодизайн інтер'єру та ландшафту" Еколого-натуралістичного відділу Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Калуської міської ради Івано-Франківської області. Керівник: Калин О.Я., керівник гуртка "Фітодизайн інтер'єру та ландшафту" (77 балів);
	17. Гурток "Юні квітникарі" Еколого-натуралістичного центру учнівської молоді м. Кременчука Полтавської області. Керівник: Олешко Л.М., керівник гуртка "Юні квітникарі" (76 балів);
	18. Гурток "Юні квітникарі" Градизької гімназії ім. Героя України Олександра Білаша Глобинської районної ради Полтавської області. Керівник: Литовченко А.М., керівник гуртка "Юні квітникарі" (76 балів);
	19. Ваховську Євгенію, Гурську Вероніку, вихованок гуртка "Юні квітникарі" КЗ "Харківський палац дитячої та юнацької творчості" Харківської області. Керівник: Маліченко О.О., керівник гуртка "Юні квітникарі" (78 балів);
	20. Гурток "Юні квітникарі" Міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, учнів НВК "Лідер" Чернівецької області. Керівник: Куриленко О.І., керівник гуртка МЦЕНТУМ (76 балів);
	21. Гурток "Юні квітникарі" Понятівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Херсонської області. Керівник: Саф'яник І.С., вчитель біології Понятівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Херсонської області (76 балів);
	22. Двірну Ірину, ученицю "Дошкільного навчального закладу - загальноосвітньої школи І-ІІІ ст." Чорнобаївської районної ради Черкаської області. Керівник: Тараненко Л.П., педагог-організатор (77 балів);
	23. Кирпичко Л.В., керівника гуртка "Природа і фантазія" Еколого-натуралістичного відділу Глухівського міського центру позашкільної освіти Глухівської міської ради Сумської області. (77 балів);
	24. Попутняк Юлію Андріївну, вихованку гуртка "Орхідея" Уманського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Черкаської області. Керівник: Коренюк С.М., керівник клубу "Орхідея" (75 балів);
	25. Учнів 6 класу Благодатненського навчально-виховного комплексу "Гімназія - заклад дошкільної освіти" Іванівської селищної ради Херсонської області. Керівник: Сагалюк Н.О. (74 бали);
	26. Учнів 9-х класів Павлоградської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 9 Дніпропетровської області. Керівники: Ярошенко С.В., Ткачова В.С., учителі біології Павлоградської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 9 Дніпропетровської області (75 балів);
	27. Тягній Ларису Василівну, Притулу Валентину Володимирівну, учителів Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №4 Лубенської міської ради Полтавської області (76 балів);
	28. Учнів 5-11 класів Бодаквянського НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - дошкільний навчальний заклад" Полтавської області. Керівник: Побірська М.М., вчитель біології вищої категорії Бодаквянського НВК (76 балів);
	29. Учнів 5-8 класів Калашниківського навчально-виховного комплексу Мачухівської сільської ради Полтавської області. Керівник: Новоселецька Т.І. (78 балів);
	30. Учнів 6 - 9 класів Комунального закладу "Березнянський навчально-реабілітаційний центр" Чернігівської обласної ради Чернігівської області. Керівники: Баклажко Світлана Григорівна, вчитель-дефектолог, Сокол Надія Олександрівна, завуч з виховної роботи Комунального закладу "Березнянський навчально-реабілітаційний центр" Чернігівської обласної ради (75 балів);
	31. Учнів 7 класу Городоцької ЗОШ І-ІІІ ст. Житомирської області. Керівник: Бояренко О.В., вчитель Городоцької ЗОШ І-ІІІ ст. (75 балів);
	32. Учнів 7 класу Друхівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Березнівського району Рівненської області. Керівник: Герасимчук К.А., учитель біології Друхівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Березнівського району Рівненської області (77 балів);
	33. Хмару Діану, ученицю 9 класу Стовпецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Дубенської РДА Рівненської області. Керівник: Сухенюк К.А., учитель біології Стовпецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. (74 бали);
	34. Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Миргородської міської ради Полтавської області. Керівник: Скидан В.М., керівник гуртків (77 балів);
	35. Черевко Анастасію, Нечваль Юлію, учениць Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 9 Чернігівської області. Керівник: Морміль В.А., учитель екології Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 9 (77 балів);
	36. Чернігівський колегіум №11 Чернігівської області (78 балів);
	37. Максименко Т.Б., вчителю початкових класів Козятинського загальноосвітнього навчально-виховного комплексу І-ІІІ ст. "Школа - дитячий садок" №9 Вінницької області (73 бали);
	38. Гриченюк Аліну, ученицю Білопільського ЗНВК І-ІІІ ст. "Школа - дитячий садочок" Козятинського району Вінницької області. Керівник: Васько В.С., вчитель географії та трудового навчання Білопільського ЗНВК І-ІІІ ст. "Школа - дитячий садочок" Козятинського району Вінницької області (76 балів);
	39. Роїк Людмилу, ученицю Білопільського ЗНВК І-ІІІ ст. "Школа - дитячий садочок" Козятинського району Вінницької області. Керівник: Васько В. С., вчитель географії та трудового навчання Білопільського ЗНВК І-ІІІ ст. "Школа - дитячий садочок" Козятинського району Вінницької області (76 балів);
	40. Учнів 6 - 11 класів Комунального закладу "Городнянський ліцей" Чернігівської області. Керівник: Кисель Л.С. (77 балів);
	41. Учнів Безуглівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" І-ІІІ ст. Ніжинської районної ради Чернігівської області. Керівник: Наконечна Тетяна Григорівна, вчитель біології та екології Безуглівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" І-ІІІ ст. Ніжинської районної ради Чернігівської ради (78 балів);
	ІІ. Надати лист подяки НЕНЦ за проведену роботу щодо озеленення в рамках Всеукраїнської трудової акції "Парад квітів біля школи" таким учням, творчим учнівським об’єднанням та керівникам:
	1. Гуртку "Юні квітникарі" Березівського центру дитячої та юнацької творчості Одеської області.
	2. Гордієнко Поліні, учениці 5 класу Комунального закладу "Базар'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ст." Татарбунарського району Одеської області. Керівник: Кирилюк Наталія Юліанівна, керівник проекту Комунального закладу "Базар'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ст." Татарбунарського району Одеської області.
	3. Ізмаїльській міській станції юних натуралістів Ізмаїльської міської ради Одеської області.
	4. Константиновій Ганні Михайлівні, учениці 6 класу Новотроянівського НВК Болградського району, вихованці "Юні охоронці природи" Болградського районного центру дитячої творчості Одеської області. Керівник: Брадарська Марія Михайлівна, керівник гуртка "Юні охоронці природи" Болградського РЦДЮТ Одеської області.
	5. Майбороді Галині, вихованці гуртка "Лікарські рослини" Комунального закладу "Міський центр дитячої творчості" м. Білгорода-Дністровського Одеської області.
	6. Малаю Олегу, учню 8 класу Дігтярівського навчально-виховного комплексу Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області. Керівник: Андрушко Наталія Іванівна, керівник акції Дігтярівського навчально-виховного комплексу Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області.
	7. Носівській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №2 Носівської міської ради Чернігівської області.
	8. Скорській Діані, учениці Подільської школи І-ІІ ст. №8 Подільського району Одеської області.
	9. Талалаївській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. Чернігівської області.
	10. Ткаченко Катерині Анатоліївні, учениці 4 класу Комунального закладу "Приморська загальноосвітня школа І-ІІІ ст." Татарбунарського району Одеської області. Керівник: Ремша Світлана Петрівна, вчитель початкових класів Комунального закладу "Приморська загальноосвітня школа І-ІІІ ст." Татарбунарського району Одеської області.
	11. Учням Березнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Менської районної ради Чернігівської області. Керівник: Барташ Катерина Петрівна, вчитель біології Березнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Менської районної ради Чернігівської області.
	12. Учням Носівського Навчально-виховного комплексу "Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" І-ІІІ ст. №3 Чернігівської області. Керівник: Кіщенко Яна Валеріївна, керівник акції Носівського Навчально-виховного комплексу "Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" І-ІІІ ст. №3.
	13. Учням Липівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Талалаївської селищної ради Чернігівської області. Керівник: Співак Анастасія Василівна, вчитель Липівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Талалаївської селищної ради Чернігівської області.
	14. Фоменко Валерії, вихованці гуртка "Лікарські рослини" Комунального закладу "Міський центр дитячої творчості" м. Білгорода-Дністровського Одеської області.
	15. Бахуринській Ірині, вихованці гуртка "Флористика" Центру позашкільної освіти м.Коростеня Житомирської області.
	16. Вихованцям Чугуївського районного будинку дитячої творчості Харківської області. Керівник: Гулякіна Д.С., культорганізатор Чугуївського районного будинку дитячої творчості Харківської області.
	17. Гербі Валентині Богданівні, учениці Зеленської ЗОШ І-ІІІ ст., вихованці гуртка "Людина і довкілля" Надвірнянського РЕНЦ Надвірнянської районної ради Івано-Франківської області. Керівник: Герба М.Ю., керівник гуртка "Людина і довкілля" Надвірнянського РЕНЦ.
	18. Годько Юлії Сергіївні, учениці КЗ "СЗШ № 19", вихованці гуртка "Юні аматори зеленої архітектури" КЗ "Дитячий екологічний центр" КМР Дніпропетровської області. Керівник: Деміх Н.О., керівник гуртка "Юні аматори зеленої архітектури".
	19. Гуртку "Голос природи" Балаклеївської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 Смілянської районної ради Черкаської області. Керівник: Пугач О.А., керівник гуртка "Голос природи".
	20. Гуртку "Дивосвіт" Карлівської районної станції юних натуралістів Полтавської області. Керівник: Єгорова В.В., керівник гуртка "Дивосвіт".
	21. Гуртку "Юний біолог" Жадьківського колегіуму Житомирської області. Керівник: Мацейчук Н.М., учитель біології та хімії, керівник гуртка "Юний біолог".
	22. Гуртку "Юний художник" Житомирської міської гуманітарної гімназії № 23 Житомирської області. Керівники: Касянчук Г.М., Андрієнко Л.В., керівники гуртка "Юний художник".
	23. Гуртку "Юні квітникарі" КПНЗ "Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді" Дніпровської районної ради Дніпропетровської області. Керівник: Хуторна Т.С., керівник гуртка КЗ ЦЕНТУМ ДРР, учитель біології КЗ "Горянівський НВК".
	24. Гуртку "Юні квітникарі" Опорного закладу "Білицька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 1 Кобеляцької районної ради Полтавської області". Керівники: Коваленко Р.О., Савченко В.І.
	25. Гуртку "Юні квітникарі" Глибоцького РБТДЮ на базі Старововчинецького ліцею Чернівецької області. Керівник: Сидоряк Т.Д., керівник гуртка "Юні квітникарі".
	26. Гуртку "Юні квітникарі" Комунального закладу "Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді" Кіровоградської області. Керівник: Закутаєва Н.О., керівник гуртка "Юні квітникарі".
	27. КЗ "Верхньодніпровська СШ № 1 І-ІІІ ст." Дніпропетровської області. Керівник: Трофимович О.І.
	28. Учням 10-А класів Навчального закладу І-ІІІ ст. - Міжшкільнього навчально - виробничого комбінату Енергодарської міської ради Запорізької області. Керівник: Доценко О.С., заступник директора з виховної роботи.
	29. Кушнір В., Зайчук М., учням Вчорайшенської школи І-ІІІ ст. Ружинського району Житомирської області. Керівник: Замула Н.Б.
	30. Мельничук Анні, учениці 9 класу Ягубецької загальноосвітньої школи Черкаської області.
	31. Педагогічному колективу Чаплинської середньої загальноосвітньої опорної школи Херсонської області. Керівник: Бондарчук І.М., учитель біології Чаплинської СЗОШ.
	32. Перепьолкіній Ю., Загонці С., Масовиць В., учням Марганецької гуманітарної гімназії ім. Т. Шевченка Дніпропетровської області. Керівник: Гуменюк А.Ю., учитель біології Марганецької гуманітарної гімназії ім. Т. Шевченка.
	33. Печеновській Анні, учениці Жавинської школи І-ІІ ст., вихованці гуртка "Юний еколог" Чернігівської області. Керівник: Нестерчук Т.М., вчитель біології, керівник проекту.
	34. Стьопушкіній Поліні Костянтинівні, вихованці гуртка "Журналістика" БТДЮ м. Мирноград Донецької області. Керівник: Логвиненко Н.О., керівник гуртка "Журналістика".
	35. Ткач Олені, вихованці гуртка "Друзі природи" Дрогобицького регіонального еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Львівської області. Керівник: Шимелюк Л.М., керівник гуртка "Друзі природи".
	36. Учням 1 класу Малокаховського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - дошкільний заклад" Херсонської області. Керівники: Галушка О.М., Портнова О.І.
	37. Учням 5 класу Каракуртської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Болградської районної ради Одеської області. Керівник: Дерментлі Наталія Іванівна, Каракуртської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Болградської районної ради Одеської області.
	38. Учням 8-10 класів ЗОШ І-ІІІ ст. № 4, вихованцям гуртка "Юні лісівники - дендрологи" Дитячо-юнацького центру туризму та екологічної роботи Хмельницької області. Керівник: Джур Т. С., керівник гуртка "Юні лісівники - дендрологи" Дитячо-юнацького центру туризму та екологічної роботи.
	39. Учням 9-11 класів Садкувської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Житомирської області. Керівник: Дворецька І.П.
	40. Учням 2 класу початкової школи № 11, вихованцям гуртка "Фітодизайн інтер’єру та ландшафту" Еколого-натуралістичного відділу Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Івано-Франківської області. Керівник: Федорчак О.М., керівник гуртка "Фітодизайн інтер’єру та ландшафту".
	41. Вихованцям Донецького обласного еколого-натуралістичного центру на базі школи-інтернату № 34 м. Лиман Донецької області. Керівник: Лещенко І.А.
	42. Учнівському та педогогічному колективу Великоселецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Оржицького району Полтавської області. Керівник: Степаненко С.І., учитель біології Великоселецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Оржицького району Полтавської області.
	43. Коваленко Н.С., вихованці гуртка «Гладіолус» Лютенськобудищанської ЗОШ І-ІІІ ст. Зіньківської районної ради Полтавської області. Керівник: Удовиченко Р.С., вчитель трудового навчання.
	44. Мірошник Ларисі Павлівні, вчителю географії Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. № 4 Енергодарської міської ради Запорізької області.
	45. Щербак Аліні, учениці 3 класу Кочубеївської філії-закладу І-ІІ ст. ОЗ Орлівський НВК Кочубеївської сільської ради ОТГ Херсонської області. Керівник: Бударьова А.С.
	46. Абрикосівській ЗОШ І-ІІІ ступенів Великокопанівської сільської ради Херсонської області. Керівники: Холявко Є.В., вчитель біології, Балакірська Л.В., класний керівник.
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