
 

 

 
 

Міністерство освіти і науки України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

НАКАЗ 
м. Київ

«30» травня 2019 р.       № 56/1 

 

Про підсумки проведення 

VІІІ Всеукраїнського 

експедиційно-польового збору 

команд юних ботаніків 

 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю за основними напрямами 

позашкільної освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 21.11.2018 № 1292 та листа Міністерства освіти і науки України, 

Департаменту професійної освіти «Про проведення VІІІ Всеукраїнського 

експедиційно-польового збору команд юних ботаніків від 12.04.2019 № 1/9-250 

28-30 травня ц. р. у Запорізькій області Національним еколого-натуралістичним 

центром учнівської молоді спільно з Запорізьким обласним центром еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді був проведений 

VIІІ Всеукраїнський експедиційно-польовий збір команд юних ботаніків. 

Даний збір проводився з метою: 

 ознайомлення із степовою рослинністю Національного заповідника 

«Хортиця»; 

 вивчення впливу умов зовнішнього середовища на рослинні угрупування; 

 набуття навичок польових ботанічних досліджень; 

 спонукання школярів до самовдосконалення і науково-дослідницької 

роботи. 

Завдання польового збору юних ботаніків: 

 поглибити, вдосконалити і закріпити знання, набуті при вивченні 

шкільного курсу ботаніки; 

 оволодіти методами геоботанічних досліджень, методиками визначення 

розміщення рослин у фітоценозі; 

 навчитись збирати матеріал для подальших досліджень у польових 

умовах, систематизувати та обробляти їх; 

 виховувати бережливе ставлення до природи, уміння правильно 

поводитися під час роботи на місцевості; 

 поєднувати польові та камеральні роботи; 

 розвивати навички роботи у складі групи. 

Під час проходження польового збору, учасники: 

 оволоділи комплексними методами досліджень рослин; 



 ознайомились з видовим складом рідкісних та зникаючих рослин 

о. Хортиця; 

 ознайомилися з аборигенними та інтродукованими деревно-

чагарниковими рослинами; 

 провели оцінку успішності природного поновлення аборигенних деревних 

рослин. 

У заході взяли участь 16 команд з 16 областей України: Вінницької, 

Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-

Франківської, Київської, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, 

Полтавської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Чернігівської. 

Учасники експедиційно-польового збору презентували дослідницькі 

роботи з ботаніки (домашнє завдання команд) та фотовиставку «Флористична 

цінність рослин-ендеміків місцевих пам’яток природи та об’єктів природно-

заповідного фонду регіону (назва регіону)», взяли участь у польовому 

практикумі «Дослідження рослин Національного заповідника «Хортиця». 

Підсумком роботи була підготовка та презентування командами своїх 

дослідницьких проектів. Згідно з висновками журі за підсумками роботи 

експедиційно-польового збору команд юних ботаніків 

 

НАКАЗУЮ: 

 

І. За високий рівень виконання завдань фотовиставки «Флористична 

цінність рослин-ендеміків місцевих пам’яток природи та об’єктів 

природно-заповідного фонду регіону», проведеної в рамках 

VІІІ Всеукраїнського експедиційно-польового збору команд юних 

ботаніків, нагородити грамотами Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України: 

за зайняте І місце 

1. команду Закарпатської області, вихованців гуртка «Юні акваріумісти» 

Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді, учнів 8 класу ЗОШ  І – ІІІ ст. №8 м. Ужгород (Пашко Анастасія, 

Левчак Оксана, Маслянка Мар’яна; керівник команди Величканич Ольга 

Михайлівна) – 92,5 балів; 

2. команду Хмельницької області, вихованців гуртка «Біологія рослин» 

Хмельницького ОЕНЦУМ, учениць 10 класу Старокостянтинівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 (Голюк Марина, Савчук Дар’я; 

керівник команди Покотилюк Віта Василівна) – 89,3 бали; 

3. команду Львівської області, вихованців гуртка «Юні лісівники» КЗ ЛОР 

«Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді», учнів  10 класу Сколівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів (Тацинець Марія, Лесів Соломія, Александрович Роксолана; 

керівник команди Романишин Лариса Мирославівна) – 87 балів; 



4. команду юних ботаніків Вінницької області, вихованців гуртка «Подорож 

у світ рослин» Вінницької обласної станції юних натуралістів (Зеленюк 

Артем, Березюк Аліна; керівник команди Лускало Олена Анатоліївна) – 

85 балів; 

5. команду Сумської області, вихованців гуртка «Флористика» комунального 

закладу Сумської обласної ради − обласний центр позашкільної освіти та 

роботи з талановитою молоддю, учнів 9-10 класів Сумської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20 (Шаміна Аліна, Лисенко 

Євген, Левченко Аіна; керівник команди Вознюк Любов Григорівна) – 

85 балів; 

 

за зайняте ІІ місце 

1. команду Чернігівської області, вихованок гуртка «Юні квітникарі» 

комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів», 

учениць 10 класу біолого-хімічного профілю Чернігівського обласного 

педагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді Чернігівської 

обласної ради (Чепурна Ольга, Усова Наталія; керівник команди 

Велігорська Світлана Віталіївна) – 83,7 балів; 

2. команду Полтавської області, вихованців Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (Мирний Денис, 

Колісник Софія, Запека Андрій; керівник команди Брижак Людмила 

Михайлівна) – 82,7 балів; 

3. команду Донецької області, вихованців гуртка «Людина і довкілля» 

Донецького обласного еколого-натуралістичного центру, учнів 10 класу 

Добропільського навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів-

дошкільний навчальний заклад» Добропільської міської ради Донецької 

області (Поливець Яна, Сущенко Данило, Малахов Денис; керівник 

команди Воронова Оксана Володимирівна) – 80 балів; 

4. команду Житомирської області, вихованців комунального закладу 

позашкільної освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр» 

Житомирської обласної ради, учнів 8 класу Новогуйвинської гімназії 

Житомирського району (Зінчук Софія, Гетьманець Анастасія; керівник 

команди Шевчук Світлана Іванівна) – 77,8 балів; 

5. команду Тернопільської області, вихованців гуртка «Основи кліматичних 

знань» Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді, учнів 7 класу Тернопільського НВК «ЗОШ 

І-ІІІ ступенів – медичний ліцей №15» (Гаврилюк Роман, Данилович 

Каміла; керівник команди Шум’як Наталія Романівна) – 76 балів. 

 

за зайняте ІІІ місце: 



1. команду Дніпропетровської області, вихованців комунального закладу 

«Дитячий екологічний центр» Кам’янської міської ради 

Дніпропетровської області (Бассараб Ангеліна, Задорожна Катерина, 

Корольова Поліна; керівник команди Горєлова Тетяна Володимирівна) – 

74,8 балів; 

2. команду Миколаївської області, вихованців гуртка «Основи біології» 

Миколаївського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді (Лавро Вікторія, Чухарева Юлія; керівник команди Вороніна Надія 

Михайлівна) – 73,8 балів; 

3. команду Кіровоградської області, вихованців гуртка географічного 

краєзнавства «Обрій» Маловисківського РБДЮТ на базі 

Плетеноташлицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Маловисківської районної ради Кіровоградської областів (Бурлуцька 

Дарія,  Хавро Ярослав, Іванченко Євгенія; керівник команди Шабанова 

Лілія Сергіївна) – 73,5 балів; 

4. команду Запорізької області,  вихованців гуртка «Загальна біологія» 

Малої академії наук учнівської молоді Мелітопольської міської ради 

Запорізької області (Юженкова Маргарита, Чурсіна Анастасія, Рубцов 

Микита; керівник команди Тимошенко Ольга Вікторівна) – 73 бали; 

5. команду Київської області, вихованців гуртка «Зелена економіка» ДЕНЦ 

«Камелія» м. Бровари, Броварського району Київської області (Остадчук 

Софія, Зінченко Катерина, Гордєєва Єлизавета; керівник команди Теличко 

Ольга Валентинівна) – 70,7 балів; 

6. команду Івано-Франківської області, вихованців секції зоології та 

ботаніки Малої академії наук учнівської молоді Івано-Франківської 

міської ради (Городинський Лев, Гривнак Ангеліна, Гривнак Божена; 

керівник команди Савчук Софія Петрівна) – 65,7 балів. 

 

ІІ. За оригінальне оформлення та презентацію досвіду дослідницької 

діяльності під час експедицій на території природно-заповідного фонду 

свого регіону в рамках VІІІ Всеукраїнського експедиційно-польового збору 

команд юних ботаніків нагородити грамотами Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки 

України: 

за зайняте І місце: 

1. команду Кіровоградської області, вихованців гуртка географічного 

краєзнавства «Обрій» Маловисківського РБДЮТ на базі 

Плетеноташлицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Маловисківської районної ради Кіровоградської областів (Бурлуцька 

Дарія, Хавро Ярослав, Іванченко Євгенія; керівник команди Шабанова 

Лілія Сергіївна) – 88,2 бали; 



2. команду Запорізької області,  вихованців гуртка «Загальна біологія» 

Малої академії наук учнівської молоді Мелітопольської міської ради 

Запорізької області (Юженкова Маргарита, Чурсіна Анастасія, Рубцов 

Микита; керівник команди Тимошенко Ольга Вікторівна) – 79,7 балів; 

3. команду Львівської області, вихованців гуртка «Юні лісівники» КЗ ЛОР 

«Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді», учнів 10 класу Сколівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів (Тацинець Марія, Лесів Соломія, Александрович Роксолана; 

керівник команди Романишин Лариса Мирославівна) – 75,4 бали; 

 

за зайняте ІІ місце: 

1. команду Сумської області, вихованців гуртка «Флористика» комунального 

закладу Сумської обласної ради − обласний центр позашкільної освіти та 

роботи з талановитою молоддю, учнів 9-10 класів Сумської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20 (Шаміна Аліна, Лисенко 

Євген, Левченко Аіна; керівник команди Вознюк Любов Григорівна) – 

74,7 балів; 

2. команду Дніпропетровської області, вихованців комунального закладу 

«Дитячий екологічний центр» Кам’янської міської ради 

Дніпропетровської області (Бассараб Ангеліна, Задорожна Катерина, 

Корольова Поліна; керівник команди Горєлова Тетяна Володимирівна) – 

73,7 балів; 

3. команду Полтавської області, вихованців Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (Мирний Денис, 

Колісник Софія, Запека Андрій; керівник команди Брижак Людмила 

Михайлівна) – 73 бали; 

4. команду Чернігівської області, вихованок гуртка «Юні квітникарі» 

комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів», 

учениць 10 класу біолого-хімічного профілю Чернігівського обласного 

педагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді Чернігівської 

обласної ради (Чепурна Ольга, Усова Наталія; керівник команди 

Велігорська Світлана Віталіївна) – 70,8 балів; 

5. команду Житомирської області, вихованців комунального закладу 

позашкільної освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр» 

Житомирської обласної ради, учнів 8 класу Новогуйвинської гімназії 

Житомирського району (Зінчук Софія, Гетьманець Анастасія; керівник 

команди Шевчук Світлана Іванівна) – 70,5 балів; 

6. команду Миколаївської області, вихованців гуртка «Основи біології» 

Миколаївського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді (Лавро Вікторія, Чухарева Юлія; керівник команди Вороніна Надія 

Михайлівна) – 70,3 бали.. 

 



за зайняте ІІІ місце: 

1. команду Донецької області, вихованців гуртка «Людина і довкілля» 

Донецького обласного еколого-натуралістичного центру, учнів 10 класу 

Добропільського навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів-

дошкільний навчальний заклад» Добропільської міської ради Донецької 

області (Поливець Яна, Сущенко Данило, Малахов Денис; керівник 

команди Воронова Оксана Володимирівна) – 69,3 бали; 

2. команду Хмельницької області, вихованців гуртка «Біологія рослин» 

Хмельницького ОЕНЦУМ, учениць 10 класу Старокостянтинівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 (Голюк Марина, Савчук Дар’я; 

керівник команди Покотилюк Віта Василівна) – 69 балів; 

3. команду Тернопільської області, вихованців гуртка «Основи кліматичних 

знань» Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді, учнів 7 класу Тернопільського НВК «ЗОШ 

І-ІІІ ступенів – медичний ліцей №15» (Гаврилюк Роман, Данилович 

Каміла; керівник команди Шум’як Наталія Романівна) – 68,5 балів; 

4. команду юних ботаніків Вінницької області, вихованців гуртка «Подорож 

у світ рослин» Вінницької обласної станції юних натуралістів (Зеленюк 

Артем, Березюк Аліна; керівник команди Лускало Олена Анатоліївна) – 

68,5 балів; 

5. команду Закарпатської області, вихованців гуртка «Юні акваріумісти» 

Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді, учнів 8 класу ЗОШ  І – ІІІ ст. №8 м. Ужгород  (Пашко Анастасія, 

Левчак Оксана, Маслянка Мар’яна; керівник команди Величканич Ольга 

Михайлівна) – 66 балів; 

6. команду Івано-Франківської області, вихованців секції зоології та 

ботаніки Малої академії наук учнівської молоді Івано-Франківської 

міської ради (Городинський Лев, Гривнак Ангеліна, Гривнак Божена; 

керівник команди Савчук Софія Петрівна) – 63,7 балів; 

7. команду Київської області, вихованців гуртка «Зелена економіка»  ДЕНЦ 

«Камелія» м. Бровари, Броварського району Київської області (Остадчук 

Софія, Зінченко Катерина, Гордєєва Єлизавета; керівник команди Теличко 

Ольга Валентинівна) – 63,2 балів. 

 

ІІІ. За високий рівень виконання завдань ботанічного практикуму на 

території Національного заповідника «Хортиця», проведеного в рамках 

VІІІ Всеукраїнського експедиційно-польового збору команд юних 

ботаніків, нагородити грамотами Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України: 

за зайняте І місце: 



1. команду Кіровоградської області, вихованців гуртка географічного 

краєзнавства «Обрій» Маловисківського РБДЮТ на базі 

Плетеноташлицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Маловисківської районної ради Кіровоградської областів (Бурлуцька 

Дарія, Хавро Ярослав, Іванченко Євгенія; керівник команди Шабанова 

Лілія Сергіївна) – 97 балів; 

2. команду юних ботаніків Вінницької області, вихованців гуртка «Подорож 

у світ рослин» Вінницької обласної станції юних натуралістів (Зеленюк 

Артем, Березюк Аліна; керівник команди Лускало Олена Анатоліївна) – 

96 балів; 

3. команду Житомирської області, вихованців комунального закладу 

позашкільної освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр» 

Житомирської обласної ради, учнів 8 класу Новогуйвинської гімназії 

Житомирського району (Зінчук Софія, Гетьманець Анастасія; керівник 

команди Шевчук Світлана Іванівна) – 95,3; 

4. команду Львівської області, вихованців гуртка «Юні лісівники» КЗ ЛОР 

«Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді», учнів 10 класу Сколівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів (Тацинець Марія, Лесів Соломія, Александрович Роксолана; 

керівник команди Романишин Лариса Мирославівна) – 95,7 балів; 

 

за зайняте ІІ місце: 

1. команду Дніпропетровської області, вихованців комунального закладу 

«Дитячий екологічний центр» Кам’янської міської ради 

Дніпропетровської області (Бассараб Ангеліна, Задорожна Катерина, 

Корольова Поліна; керівник команди Горєлова Тетяна Володимирівна) – 

94 бали; 

2. команду Закарпатської області, вихованців гуртка «Юні акваріумісти» 

Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді, учнів 8 класу ЗОШ  І – ІІІ ст. №8 м. Ужгород  (Пашко Анастасія, 

Левчак Оксана, Маслянка Мар’яна; керівник команди Величканич Ольга 

Михайлівна) – 94 бали; 

3. команду Миколаївської області, вихованців гуртка «Основи біології» 

Миколаївського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді (Лавро Вікторія, Чухарева Юлія; керівник команди Вороніна Надія 

Михайлівна) – 92,7 балів; 

4. команду Сумської області, вихованців гуртка «Флористика» комунального 

закладу Сумської обласної ради − обласний центр позашкільної освіти та 

роботи з талановитою молоддю, учнів 9-10 класів Сумської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20 (Шаміна Аліна, Лисенко 

Євген, Левченко Аіна; керівник команди Вознюк Любов Григорівна) – 

91,3 бали; 



5. команду Донецької області, вихованців гуртка «Людина і довкілля» 

Донецького обласного еколого-натуралістичного центру, учнів 10 класу 

Добропільського навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням окремих предметів-

дошкільний навчальний заклад» Добропільської міської ради Донецької 

області (Поливець Яна, Сущенко Данило, Малахов Денис; керівник 

команди Воронова Оксана Володимирівна) – 91,3 бали; 

6. команду Полтавської області, вихованців Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (Мирний Денис, 

Колісник Софія, Запека Андрій; керівник команди Брижак Людмила 

Михайлівна) – 91 бал; 

 

за зайняте ІІІ місце 

1. команду Київської області, вихованців гуртка «Зелена економіка» ДЕНЦ 

«Камелія» м. Бровари, Броварського району Київської області (Остадчук 

Софія, Зінченко Катерина, Гордєєва Єлизавета; керівник команди Теличко 

Ольга Валентинівна) – 89 балів; 

2. команду Хмельницької області, вихованців гуртка «Біологія рослин» 

Хмельницького ОЕНЦУМ, учениць 10 класу Старокостянтинівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 (Голюк Марина, Савчук Дар’я; 

керівник команди Покотилюк Віта Василівна) – 84,7 балів; 

3. команду Івано-Франківської області, вихованців секції зоології та 

ботаніки Малої академії наук учнівської молоді Івано-Франківської 

міської ради (Городинський Лев, Гривнак Ангеліна, Гривнак Божена; 

керівник команди Савчук Софія Петрівна) – 83,7 балів; 

4. команду Тернопільської області, вихованців гуртка «Основи кліматичних 

знань» Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді, учнів 7 класу Тернопільського НВК «ЗОШ 

І-ІІІ ступенів – медичний ліцей №15» (Гаврилюк Роман, Данилович 

Каміла; керівник команди Шум’як Наталія Романівна) – 83,7 балів; 

5. команду Чернігівської області, вихованок гуртка «Юні квітникарі» 

комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів», 

учениць 10 класу біолого-хімічного профілю Чернігівського обласного 

педагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді Чернігівської 

обласної ради (Чепурна Ольга, Усова Наталія; керівник команди 

Велігорська Світлана Віталіївна) – 83,3 бали; 

6. команду Запорізької області, вихованців гуртка «Загальна біологія» Малої 

академії наук учнівської молоді Мелітопольської міської ради Запорізької 

області (Юженкова Маргарита, Чурсіна Анастасія, Рубцов Микита; 

керівник команди Тимошенко Ольга Вікторівна – 73,7 балів). 

 



ІV. За вагомий внесок у забезпеченні розвитку позашкільної освіти 

Запорізької області, активну життєву позицію з охорони навколишнього 

природного середовища серед молоді та за сприяння, організацію 

високоякісного, змістовного, продуктивного проведення 

VІІІ Всеукраїнського експедиційно-польового збору команд юних ботаніків 

висловити щиру подяку та нагородити грамотами від Національного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і 

науки України: 

1. Ярмощука Миколу Анатолійовича, директора комунального закладу 

«Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» Запорізької обласної ради; 

2. Ульянову Олену Іванівну, заступника директора з навчально-методичної 

роботи комунального закладу «Запорізький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради; 

3. Інденко Тетяну Вікторівну, заступника директора з навчально-виховної 

роботи комунального закладу «Запорізький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради; 

4. Амелькіну Тетяну Іванівну, головного бухгалтера комунального закладу 

«Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» Запорізької обласної ради; 

5. Ткаченко Тетяну Василівну, завідуючу відділом комунального закладу 

«Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» Запорізької обласної ради; 

6. Жабицьку Анжелу Геннадіївну, завідуючу відділом комунального закладу 

«Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» Запорізької обласної ради; 

7. Веденяпіну Вікторію Іванівну, завідуючу відділом комунального закладу 

«Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» Запорізької обласної ради; 

8. Мішкіну Раїсу Борисівну, методиста комунального закладу «Запорізький 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 

Запорізької обласної ради; 

9. Авраменко Наталію Вікторівну, методиста комунального закладу 

«Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» Запорізької обласної ради; 

10. Ухабатову Тетяну Миколаївну, керівника гуртків комунального закладу 

«Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» Запорізької обласної ради; 

11. Дубову Олену Віленівну, доцента кафедри садово-паркового господарства 

та генетики Запорізького національного університету; 

12. Приступу Ірину Володимирівну, доцента кафедри садово-паркового 

господарства та генетики Запорізького національного університету; 



13. Яковлєву-Носарь Світлану Олегівну, доцента кафедри садово-паркового 

господарства та генетики Запорізького національного університету; 

14. Домбровського Костянтина Олеговича, кандидата біологічних наук, 

доцента кафедри загальної та прикладної екології та зоології Запорізького 

національного університету; 

15. Полякову Ірину Олексіївну, доцента кафедри садово-паркового 

господарства та генетики Запорізького національного університету. 

 

V. За проведену організаційну роботу з залучення школярів і молоді 

до виїзних форм навчання, якісну підготовку до участі у конкурсах та 

змаганнях, а також за вагому підтримку еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді в рамках VІІІ Всеукраїнського експедиційно-польового 

збору команд юних ботаніків нагородити грамотами Національного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і 

науки України: 

1. Лускало Олену Анатоліївну, керівника команди юних ботаніків 

Вінницької області, керівника гуртка «Подорож у світ рослин» Вінницької 

обласної станції юних натуралістів ; 

2. Горєлову Тетяну Володимирівну, керівника команди юних ботаніків 

Дніпропетровської області, керівника гуртка комунального закладу 

«Дитячий екологічний центр» Кам’янської міської ради 

Дніпропетровської області; 

3. Воронову Оксану Володимирівну, керівника команди юних ботаніків 

Донецької області, методиста Донецького обласного еколого-

натуралістичного центру; 

4. Шевчук Світлану Іванівну, керівника команди юних ботаніків 

Житомирської області, керівника гуртків комунального закладу 

позашкільної освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр» 

Житомирської обласної ради; 

5. Величканич Ольгу Михайлівну,  керівника команди юних ботаніків 

Закарпатської області, завідуючу відділом біології та дослідницько-

експериментальної роботи Закарпатського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 

6. Тимошенко Ольгу Вікторівну, керівника команди юних ботаніків 

Запорізької області, завідуючу відділом Малої академії наук учнівської 

молоді Мелітопольської міської ради Запорізької області; 

7. Савчук Софію Петрівну, керівника команди юних ботаніків Івано-

Франківської області, керівника секції зоології та ботаніки Малої академії 

наук учнівської молоді Івано-Франківської міської ради Івано-

Франківської області; 

8. Шабанову Лілію Сергіївну, керівника команди юних ботаніків 

Кіровоградської області, керівника гуртка географічного краєзнавства 



«Обрій» Маловисківського РБДЮТ на базі Плетеноташлицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради 

Кіровоградської області; 

9. Теличко Ольгу Валентинівну,  керівника команди юних ботаніків 

Київської області, керівника гуртка «Зелена економіка» ДЕНЦ «Камелія» 

м. Бровари, Броварського району Київської області; 

10. Романишин Ларису Мирославівну,  керівника команди юних ботаніків 

Львівської області, керівника гуртка «Юні лісівники» комунального 

закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді»; 

11. Вороніну Надію Михайлівну, керівника команди юних ботаніків 

Миколаївської області, методиста Миколаївського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 

12. Брижак Людмилу Михайлівну, керівника команди юних ботаніків 

Полтавської області, завідуючу відділом біології та методичної роботи 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді; 

13. Вознюк Любов Григорівну, керівника команди юних ботаніків Сумської 

області, керівника гуртка «Флористика» комунального закладу Сумської 

обласної ради − обласний центр позашкільної освіти та роботи з 

талановитою молоддю; 

14. Шум’як Наталію Романівну, керівника команди юних ботаніків 

Тернопільської області, керівника гуртка «Основи кліматичних знань» 

Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді; 

15. Покотилюк Віту Василівну, керівника команди юних ботаніків 

Хмельницької області, керівника гуртка «Біологія рослин» 

Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді; 

16. Велігорську Світлану Віталіївну, керівника команди юних ботаніків 

Чернігівської області, завідуючу методичним відділом комунального 

закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»; 

17. Потоцьку Світлану Олександрівну керівника команди юних ботаніків 

Чернігівської області. 
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