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Міністерство освіти і науки України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

НАКАЗ 
м. Київ

«13» червня 2019 р.       № 61  

 

Про підсумки проведення 

Всеукраїнської акції 

 «День зустрічі птахів» 

 

З метою актуалізації уваги учнівської молоді до сучасних проблем 

приваблювання та охорони, поширення і збільшення чисельності та видового 

різноманіття перелітних птахів, Національний еколого-натуралістичний центр 

учнівської молоді Міністерства освіти і науки України починаючи з 2013 року 

проводить щорічну Всеукраїнську акцію «День зустрічі птахів» (далі – акція). 

Участь в акції взяли заклади освіти з 19 регіонів України, а саме: 

Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Івано-

Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, 

Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, 

Херсонської, Хмельницької, Чернівецької та Чернігівської областей. 

Найактивнішу участь взяли навчальні заклади Дніпропетровської, 

Житомирської, Кіровоградської, Рівненської, Сумської, Чернівецької та 

Чернігівської областей. Загалом на розгляд оргкомітету було представлено 298 

робіт. 

На підставі рішення журі 

 

НАКАЗУЮ: 

 

І. Визнати переможцями Всеукраїнської акції «День зустрічі птахів» 

та нагородити грамотами Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді МОН України наступних учасників: 

Номінація «Найкращий організатор біологічних свят» 

І місце 

1. Акіруш Тетяну Григорівну, вчителя початкових класів 

Молодіжненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Одеської 

області. (100 балів) 

2. Бондаренко Ларису Миколаївну, вчителя біології Комунального 

закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 111 Дніпровської 

міської ради» Рівненської області. (100 балів) 



3. Влах О.М., вчителя початкових класів, спеціаліста вищої категорії 

Каракутської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Болградської 

районної ради Одеської області. (100 балів) 

4. Волкодав Олену Олександрівну, керівника гуртка – методиста 

Балаклійської станції юних натуралістів Балаклійської районної ради 

Харківської області. (100 балів) 

5. Глущенко Олену Іванівну, методиста Центру дитячої та юнацької 

творчості Білоцерківської міської ради Київської області. (100 балів) 

6. Голодюк Н.Є., вчителя біології Одеського навчально-виховного 

комплексу «Морський ліцей - загальноосвітня школа № 24 

І-ІІІ ступенів» м. Одеси. (100 балів) 

7. Гуменюк Р.М., вчителя біології Зарічанської загальноосвітньої школи  

І-ІІ ступенів Станишівської ОТГ Житомирської області. (100 балів) 

8. Гуменюк Тетяну Михайлівну, вчителя початкових класів Ружинської 

гімназії Житомирської області. (100 балів) 

9. Данилюк Надію Миколаївну, керівника гуртків Івано-Франківської 

міської дитячої екологічної станції. (100 балів) 

10. Демченкову М.А., керівника шкільного лісництва Бучанського 

навчально-виховного комплексу «Спеціалізована загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4» ДП 

«Київський лісгосп» Ірпінське лісництво Київської області. (100 балів) 

11. Дзямбу Надію Володимирівну, вчителя біології та хімії Розтоцько-

Пастільської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Великоберезнянської районної ради Закарпатської області. (100 балів) 

12. Канівець Наталії Іванівні, педагога-організатора Державної 

спеціалізованої художньої школи – інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум 

мистецтв у Опішні» Полтавської області. (100 балів) 

13. Кирпичко Л.В., керівника гуртка «Птахи рідного краю» Глухівського 

міського центру позашкільної освіти Глухівської міської ради Сумської 

області. (100 балів) 

14. Кобезу Тетяну Миколаївну, вчителя початкових класів Комунального 

закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 76 Дніпровської 

міської ради» Дніпропетровської області. (100 балів) 

15. Ковальчук Альону Олександрівну, керівника гуртка «Декоративне 

птахівництво» Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді Хмельницької області. (100 балів) 

16. Коновалову А.О., педагога-організатора Комунального закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3 м. Березівки Одеської 

області. (100 балів) 

17. Константінову Раїсу Василівну, керівника гуртка «Природа рідного 

краю» Комунального позашкільного навчального закладу «Районна 



станція юних натуралістів» Покровської районної ради Донецької 

області. (100 балів) 

18. Короткевич Т.М., вчителя державної спеціалізованої художньої школи-

інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні» ім. 

В. Кричевського Полтавської області. (100 балів) 

19. Кузуб Людмилу, керівника гуртка «Орнітологи» Світловодської станції 

юних натуралістів світловодської міської ради Кіровоградської області. 

(100 балів) 

20. Кулибабу Галину Олексіївну, вчителя початкових класів 

Немиринецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ружинського 

району Житомирської області. (100 балів) 

21. Курило Тетяну Севастянівну, вчителя зарубіжної літератури 

Молодіжненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Одеської 

області. (100 балів) 

22. Маринченко Людмилу Михайлівну, керівника гуртків 

Виноградівського районного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Закарпатської області. (100 балів) 

23. Немерюк Нелі Григорівні, педагога-організатора Державної 

спеціалізованої художньої школи – інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум 

мистецтв у Опішні» Полтавської області. (100 балів) 

24. Опришко Ліліану Юріївну, методиста Стрийської міської ради 

Стрийської станції юних натуралістів Львівської області. (100 балів) 

25. Орленко Н.В., вчителя державної спеціалізованої художньої школи-

інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні» ім. 

В. Кричевського Полтавської області. (100 балів) 

26. Орлик Олену Василівну, керівника гуртка «Юні натуралісти» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Захарівського району Одеської області. 

(100 балів) 

27. Павленко Олександру Миколаївну, керівника гуртків Куликівського 

центру позашкільної освіти Куликівської селищної ради Чернігівської 

області. (100 балів) 

28. Палій Наталію Василівну, вчителя біології Репужинецького навчально-

виховного комплесу Заставнівського району Чернівецької області. 

(100 балів) 

29. Пашкевич Інну Петрівну, керівника еколого-натуралістичного гуртка 

Компаніївського центру дитячої та юнацької творчості Кіровоградської 

області. (100 балів) 

30. Преподобну Ольгу Олександрівну, керівника гуртка «Природа крізь 

призму англійської мови» Миколаївської міської станції юних 

натуралістів. (100 балів) 



31. Сіру Наталю Олександрівну, вчителя початкових класів Немиринецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ружинського району 

Житомирської області. (100 балів) 

32. Степанову Альону Михайлівну, керівника гуртка «Юні охоронці 

природи» Чернівецького районного центру творчості дітей та юнацтва. 

(100 балів) 

33. Стеценко Ларису Борисівну, керівника гуртків Чорнухинської районної 

станції юних натуралістів полтавської області. (100 балів) 

34. Тєтєнко Світлану Петрівну, керівника біологічного гуртка центру 

дитячої та юнацької творчості «Зоресвіт» Одеської міської ради 

Одеської області. (100 балів) 

35. Тищук Світлану Миколаївну, вчителя географії і біології Сарненської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №6 Рівненської області. 

(100 балів) 

36. Федан Людмилу Павлівну, керівника гуртка «Біологія людини» 

Світловодської станції юних натуралістів Світловодської міської ради 

Кіровоградської області. (100 балів) 

37. Фіщук Олену Анатоліївну, вчителя біології та хімії Одеської 

загальноосвітньої школи № 30 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради 

Одеської області. (100 балів) 

38. Черниш Наталію Анатоліївну, керівника гуртка Центру дитячої та 

юнацької творчості Білоцерківської міської ради Київської області. 

(100 балів) 

39. Шевченко І.М., заступника директора з виховної роботи Комунального 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3 м. Березівки 

Одеської області. (100 балів) 

40. Шулик Оксані Миколаївні, педагога-організатора Державної 

спеціалізованої художньої школи – інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум 

мистецтв у Опішні» Полтавської області. (100 балів) 

 

ІІ місце 

1. Александрову Ірину Григорівну, керівника еколого-натуралістичного 

гуртка «Друзі природи» Васильківської загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів Снігурівської районної ради Миколаївської області. 

(80 балів) 

2. Алексєєнко Валерію Валеріївну, вчителя біології Комунального 

закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 111 Дніпровської 

міської ради» Рівненської області. (80 балів) 

3. Бонду Марію Миколаївну, вчителя хімії та біології Великолугівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Курненської ОТГ Пулинського 

району Житомирської області. (80 балів) 



4. Бриль Вікторію Сергіївну, керівника гуртка «Лікарські рослини» 

Великописарівської районної станції юних натуралістів 

Великописарівської районної ради Сумської області. (80 балів) 

5. Бурлаченко Маргариту Петрівну, заступника директора з виховної 

роботи Комунального закладу «Струмківський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад» Татарбунарського району Одеської області. 

(80 балів) 

6. Височан Діану Олексіївну, керівника гуртка «Лікарські рослини» ЕНВ 

комунального закладу «Міський центр дитячої творчості» 

м. Білгорода-Дністровського Одеської області. (80 балів) 

7. Данилюк Надію Миколаївну, керівника гуртків Івано-Франківської 

міської дитячої екологічної станції. (80 балів) 

8. Декет Ольгу Дмитрівну, керівника гуртків Тячівського районного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Закарпатської 

області. (80 балів) 

9. Дзюник Наталію Вікторівну, керівника гуртків «Природа юним 

умільцям» та «Природа рідного краю» Світловодської станції юних 

натуралістів Світловодської міської ради Кіровоградської області. 

(80 балів) 

10. Дубину Тетяну Миколаївну, вчителя біології Чрославського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Чернігівської області. 

(80 балів) 

11. Жукову Ольгу Олександрівну, вчителя фізики Комунального закладу 

освіти «Спеціалізована школа № 115 Дніпровської міської ради» 

Дніпропетровської області. (80 балів) 

12. Забугу Ніну Іванівну, керівника гуртка Центру дитячої та юнацької 

творчості Білоцерківської міської ради Київської області. (80 балів) 

13. Ковалевську А.С., керівника гуртків Комунальної установи 

«Шостинська міська станція юних натуралістів» Сумської області. (80 

балів) 

14. Кочубей О.В., вчителя біології Чернівецької загальноосвітньої 

школи № 31 Чернівецької області. (80 балів) 

15. Куриленко О.І., керівника гуртка Чернівецького міського центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. (80 балів) 

16. Лещенко Інну Вікторівну, методиста Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді. (80 балів) 

17. Матвієвську Оксану Володимирівну, методиста, керівника гуртків 

Луганського обласного Центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді. (80 балів) 



18. Мірчеву Іванну Кобівну, керівника гуртка «Народна творчість» 

Болградського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Болградської районної ради Одеської області. (80 балів) 

19. Панасюк Ларису Іванівну, вчителя біології Корнинського ліцею імені 

Свіржевського Романа Петровича Корнинської сільської ради 

Рівненської районної ради Рівненської області. (80 балів) 

20. Побережну В.К., культорганізатора Комунального закладу 

Дунаєвецької міської ради «Станція юних натуралістів» Хмельницької 

області. (80 балів) 

21. Повальчук Оксану Петрівну, вчителя біології Гальчинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, керівника гуртка «Знай, люби, 

бережи» Андрушівського району Житомирської області. (80 балів) 

22. Свєтоградову-Беленко К.В., керівника гуртка Будинку дитячої 

творчості Новокаховської міської ради еколого-натуралістичного 

напряму Херсонської області. (80 балів) 

23. Сич Оксану Юріївну, вчителя початкових класів Комунального 

закладу «Середня загальноосвітня школа № 84 Дніпровської міської 

ради» Дніпропетровської області. (80 балів) 

24. Тарасенко Марину Петрівну, вчителя біології Комунального закладу 

«Середня загальноосвітня школа № 34 Кам'янської міської ради» 

Дніпропетровської області. (80 балів) 

25. Тарасюк Анжелу Володимирівну, вчителя початкових класів 

Коростишівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Житомирської області. (80 балів) 

26. Товстолєс Л.В., вчителя біології Комунального закладу освіти 

«Навчально-виховного комплексу № 70 «середня загальноосвітня 

школа - дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Дніпровської 

міської ради» Дніпропетровської області. (80 балів) 

27. Чичко Олену Вікторівну, керівника гуртка «Природа рідного краю» 

Світловодської станції юних натуралістів Світловодської міської ради 

Кіровоградської області. (80 балів) 

28. Шарапову Олену Олексіївну, керівника гуртка «Юні знавці лікарських 

рослин» Болградського районного центру дитячої та юнацької 

творчості Одеської області. (80 балів) 

29. Ярмолюк Лідію Василівну, вчителя Закусилівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Народицької селищної ради Житомирської 

області. (80 балів) 

 

ІІІ місце 

1. Голованову Римму Якупівну, керівника гуртків Будинку дитячої 

творчості еколого-натуралістичного напрямку Новокаховської міської 

ради Херсонської області. (60 балів) 



2. Жигарьову О.Ю., вчителя біології Комунального закладу освіти 

«Середня загальноосвітня школа № 89 Дніпровської міської ради» 

Дніпропетровської області. (60 балів) 

3. Кравчук Олену Юріївну, вчителя біології Великоп'ятигірської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Бердичівського району 

Житомирської області. (60 балів) 

4. Крещик Олену Олександрівну, керівника гуртка «Природа і фантазія» 

Ямпільської районної станції юних натуралістів Сумської області. 

(60 балів) 

5. Лашко Олену Анатоліївну, керівника гуртків Центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді Мирноградської міської 

ради Полтавської області. (60 балів) 

6. Мандзюк Ганну Василівну, вчителя початкових класів Заставнівської 

гімназії Заставнівської міської ради Чернівецької області. (60 балів) 

7. Москальчук Альону Миколаївну, вчителя географії Скраглівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бердичівського району 

Житомирської області. (60 балів) 

8. Носон Олену Іванівну, класовода 2 класу Яблунецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ємільчинської сільської ради 

Житомирської області. (60 балів) 

9. Парушеву Марію Петрівню, вчителя початкових класів 

Оксамитненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. 

І.І. Булгарова Болградської районної ради Одеської області. (60 балів) 

10. Рак Любов Борисівну, керівника екологічного гуртка «Природолюб» 

комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» 

Світловодської районної ради Кіровоградської області. (60 балів) 

11. Романенко Оксану Анатоліївну, керівнику гуртка «ЕКОС» 

комунального закладу «Міський центр дитячої творчості» 

м. Білгорода-Дністровського Одеської області.(60 балів) 

12. Свириденко Любов Андріївну, вчителя біології Студинського 

навчально-виховного комплексу Чернігівської області. (60 балів) 

13. Стародуб Т.О., керівника гуртка «Юні квітникарі-аранжувальники» 

Центру дитячої та юнацької творчості Гайворонського району 

Кіровоградської області. (60 балів) 

14. Стоян Марину Петрівну, керівника гуртка «Юні лісівники» 

Новотроянівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Одеської 

області. (60 балів) 

15. Тополянську О.Ф., керівника гуртка «Юні користувачі персонального 

комп'ютера» Будинку творчості дітей та юнацтва Мирноградського 

району Донецької області. (60 балів) 



16. Фоміна Олександра, учня 2-А класу Криворізької загальноосвітньої 

школи № 68 м. Кривого Рогу Дніпропетровської області. (60 балів) 

17. Халімовську Тамару Миколаївну, вчителя біології Опорного закладу 

загальної середньої освіти Пулинської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Житомирської області. (60 балів) 

18. Хитрук Олену Олександрівну, керівника гуртка «Природа рідного 

краю» Світловодської станції юних натуралістів Кіровоградської 

області. (60 балів) 

19. Червенкова Ольгу Степанівну, педагога-організатора Васильківської 

загальноосвітньої школи, керівника екологічного гуртка «Юні знавці 

природи» Болградського районного центру дитячої та юнацької 

творчості Одеської області. (60 балів) 

20. Члек Олену Олександрівну, керівника гуртка «Юні орнітологи» 

Комунального закладу позашкільної освіти «Обласний еколого-

натуралістичний центр» Житомирської обласної ради Житомирської 

області. (60 балів) 

21. Яковенко Ольгу Іванівну, завідувачку ЕНВ, комунального закладу 

«Міський центр дитячої творчості» м. Білгорода-Дністровського 

Одеської області. (60 балів) 

 

ІІ. Визнати переможцями Всеукраїнської акції «День зустрічі птахів» 

та нагородити грамотами Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді МОН України наступних учасників: 

Номінація: «Майстер-клас: «Шпаківні і дуплянки своїми руками» 

І місце 

1. Демченка Гліба, учня 3 класу, вихованця Державної спеціалізованої 

художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у 

Опішні» імені Василя Кричевського Полтавської області. (100 балів) 

2. Думанську Софію, ученицю 3-В класу Молодіжненської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Овідіопольського району 

Одеської області. (100 балів) 

3. Заяць Богдана, учня 6 класу Голишівської загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів Рівненського району Рівненської області. (100 балів) 

4. Клименко Андрія, учня 3 класу Державної спеціалізованої художньої 

школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтво у Опішні імені 

Василя Кричевського» Полтавської області. (100 балів) 

5. Клименко Вікторію, ученицю 3 класу Державної спеціалізованої 

художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтво у 

Опішні імені Василя Кричевського» Полтавської області. (100 балів) 

6. Кришень Ольгу, ученицю 8 класу Галицького навчально-виховного 

комплексу Болградського району Одеської області. (100 балів) 



7. Мацолу Юлію, вихованку гуртка «Природа рідного краю» Тячівського 

районного еколого-натуралістичного центру Закарпатської області. 

(100 балів) 

8. Мельника Андрія, учня 8 класу Гудимівської гімназії - закладу 

загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Андріяшівської сільської ради 

Сумської області. (100 балів) 

9. Микитенко Артема, учня 3 класу Державної спеціалізованої художньої 

школи – інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні» 

Полтавської області. (100 балів) 

10. Овчарова Максима, учня 2 класу Прилуцької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 10 Прилуцької міської ради Чернігівської області. 

(100 балів) 

11. Рибальченко Назара, учня 1-А класу Прилуцької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 10 Прилуцької міської ради Чернігівської 

області. (100 балів) 

12. Ткаченко Максима, учня 2 класу Прилуцької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 10 Прилуцької міської ради Чернігівської області. 

(100 балів) 

13. Форкош Наталію, вихованку гуртка «Юні валеологи» Тячівського 

районного еколого-натуралістичного центру Закарпатської області. 

(100 балів) 

 

ІІ місце 

1. Андрійчак Вікторію, ученицю 9 класу Опорного закладу «Гоголівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Великобагачанської районної 

ради» Полтавської області. (80 балів) 

2. Букшу Віталія, учня 9 класу Рихальської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів відділу освіти, молоді і спорту Ємільчинської РДА 

Житомирської області. (80 балів) 

3. Вихованців гуртка «Умілі руки» Вацлавпільської гімназії Пулинського 

району Житомирської області. (80 балів) 

4. Вихованців творчого об'єднання «ЕКОСВІТ» еколого-натуралістичного 

напряму Будинку дитячої та юнацької творчості Баштанської міської 

ради Миколаївської області. (80 балів) 

5. Вихопеня Ярослава, учня 6 класу Зашківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів ім. Є. Коновальця Жовківського району Львівської 

області. (80 балів) 

6. Децік Вероніку, ученицю 3-Б класу Новгород-Сіверської гімназії № 1 

ім. Б. Майстренка Чернігівської області. (80 балів) 

7. Доценка Яна, учня 3 класу Державної спеціалізованої художньої школи 

– інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні» Полтавської 

області. (80 балів) 



8. Дранчака Дмитра, учня 10 класу Лютянської загальноосвітної школи 

І-ІІІ ступенів Закарпатської області. (80 балів) 

9. Ковтун Станіслава, учня 4 класу Градизької загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів № 2 Полтавської області. (80 балів) 

10. Кононенко Катерину, ученицю 7-Б класу Зіньківської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 2 Полтавської області. (80 балів) 

11. Крижова Богдана, учня 5-А класу Опорного навчального закладу 

«Левківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів» Житомирської 

районної ради Житомирської області. (80 балів) 

12. Лагоду Єлизавету, ученицю 2-А класу Криворізької загальноосвітньої 

школи № 68 м. Кривого Рогу Дніпропетровської області. (80 балів) 

13. Литвинко Дмитра, учня 11 класу Рихальської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів відділу освіти, молоді і спорту Ємільчинської РДА 

Житомирської області. (80 балів) 

14. Мельника Іллю, вихованця гуртка «Початкове технічне моделювання» 

Комунального закладу «Соснівський Центр дитячої та юнацької 

творчості» Рівненської області. (80 балів) 

15. Мельничука Івана, вихованця гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Комунального закладу «Соснівський Центр дитячої та 

юнацької творчості» Рівненської області. (80 балів) 

16. Науменка Сергія, учня 7 класу Макарівського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІ ступенів Чернігівської області. (80 балів) 

17. Новицького Дмитра, учня 6 класу Трояндівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Одеської області. (80 балів) 

18. Обейніка Андрія, вихованця гуртка «Юні лісівники дендрологи» 

Комунального закладу Дунаєвецької міської ради «Станція юних 

натуралістів» Хмельницької області. (80 балів) 

19. Пилипіва Костянтина, вихованця гуртка «Екологічна майстерня» Івано-

Франківської міської дитячої екологічної станції. (80 балів) 

20. Рацина Андрія, учня 1 класу Виноградівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 8, вихованця гуртка «Юні друзі природи» 

Виноградівського районного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Закарпатської області. (80 балів) 

21. Уреке Михайла, учня 9 класу, вихованця гуртка «Юні лісівники» 

Сторожинецького центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді на базі Банилово-Підгірнівської гімназії Чернівецької області. 

(80 балів) 

22. Учнівський колектив 2-А класу Каракутської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Болградської районної ради Одеської області. (80 балів) 

23. Учнівський колектив 4-А класу Комунального закладу «Бабинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бабинської ОТГ» Гощанського 

району Рівненської області. (80 балів) 



24. Учнівський колектив 5-А та 10-А класу Навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів - 

академічний ліцей № 15 м. Кам'янського» Дніпропетровської області. 

(80 балів) 

25. Філякіну Алісію, ученицю 2-А класу Криворізької загальноосвітньої 

школи № 68 м. Кривого Рогу Дніпропетровської області. (80 балів) 

26. Шурина Григорія, учня 8 класу Стрижівського ліцею Коростишівської 

міської ради Житомирської області. (80 балів) 

 

ІІІ місце 

1. Вихованців гуртка «Юні орнітологи» Будинку дітей та молоді 

Дубенської міської ради Рівненської області. (60 балів) 

2. Дяченко Михайла, учня 5 класу Перемозького навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів Ніжинської районної ради» 

Чернігівської області. (60 балів) 

3. Крука Дениса, учня 3 класу Селищанського навчально-виховного 

комплексу Чернівецької області. (60 балів) 

4. Левченко Олександра, учня 9 класу Листвинської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Мирогощанської сільської ради Дубенського 

району Рівненської області. (60 балів) 

5. Ломанчук Софію, ученицю 2 класу загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів с. Василівка Чернівецької області. (60 балів) 

6. Мисак Назарія, учня 8 класу Розтоцько-Пастільської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Великоберезнянської районної ради Закарпатської 

області. (60 балів) 

7. Місяць Артема, учня 5 класу, Андріївської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Житомирської області. (60 балів) 

8. Снігура Тараса, учня 4 класу Купищевської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Житомирської області. (60 балів) 

9. Сніжко Сергія, учня 7-А класу Глобинської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 5 Гощанського району Полтавської області. (60 балів) 

10. Сороку Максима, вихованця гуртка «Юний натураліст», учня 9 класу 

Руднє-Іванівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Житомирської області. (60 балів)  

11. Учнівський колектив 10-Б класу Комунальної установи «Опорний 

навчальний заклад Миропільська гімназія» Житомирської області. 

(60 балів) 

12. Шпіку Анну, ученицю 7-Б класу Зіньківської спеціалізованої школи 

І-ІІІ ступенів № 2 Полтавської області. (60 балів) 

 



ІІ. Визнати переможцями Всеукраїнської акції «День зустрічі 

птахів» та нагородити грамотами Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді МОН України наступних учасників: 

Номінація: «Агітаційна робота» 

І місце 

1. Вербус Олексія, учня 7 класу, вихованця гуртка «Юні друзі природи» 

Гайворонського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Кіровоградської області. (100 балів) 

2. Вихованців гуртка «Виготовлення сувенірів» Новобузького центру 

позашкільної роботи дітей та юнацтва Миколаївської області. 

(100 балів) 

3. Вихованців гуртка «Квітникарство» Карлівської районної станції юних 

натуралістів Полтавської області. (100 балів) 

4. Вихованців гуртка «Юні орнітологи» Комунального позашкільного 

навчального закладу Білопільської районної ради «Центр дитячої та 

юнацької творчості» Сумської області. (100 балів) 

5. Вихованців еколекторію «Природа-наш дім» Чернівецького обласного 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді на базі 

Великокучурівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

ім. В.Бузенка . (100 балів) 

6. Волкову Христину, ученицю 4 класу Удачненської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Покровської райради Донецької області. 

(100 балів) 

7. Гресько Анастасію, ученицю 10-Б класу Чернівецького ліцею № 3 з 

медичного профілю, вихованку секції «Індивідуальна робота еколого-

біологічного напряму з обдарованими дітьми» ОЗБШ Чернівецького 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді. (100 балів) 

8. Жувак Нікіту, учня 7 класу Лиманського навчально-виховного 

комплексу «гімназія-загальноосвітня школа І ступеня Лиманської 

міської ради» Харківської області. (100 балів) 

9. Коровчука Вадима, учня 4 класу Удачненської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Покровської райради Донецької області. 

(100 балів) 

10. Литвин Катерину, ученицю 9-А класу шкільного лісництва опорного 

закладу освіти «Овруцька гімназія ім. Малишка» Житомирської 

області. (100 балів) 

11. Марчак Мар’яну, ученицю 8 класу Москалівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Хмельницької області. (100 балів) 

12. Олішевського Дениса, учня 6 класу Комунального закладу 

«Студеницького ліцею» Житомирської області. (100 балів) 



13. Павленко Мирославу, вихованку гуртка «Географічне краєзнавство», 

ученицю 8 класу Удачненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Покровської райради Донецької області. (100 балів) 

14. Полуеткова Максима, учня 2-А класу Тарутинського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей 

дошкільний навчальний заклад» Одеської області. (100 балів) 

15. Сус Ілону, ученицю 7 класу Човно-Федорівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради Полтавської області. 

(100 балів) 

16. Тимощук Діану, ученицю 10-Б класу Чернівецького ліцею № 3 з 

медичного профілю, вихованку секції «Індивідуальна робота еколого-

біологічного напряму з обдарованими дітьми» ОЗБШ Чернівецького 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді. (100 балів) 

17. Учнівський колектив 1-11 класів Комунального закладу освіти 

«Середня загальноосвітня школа № 134 гуманістичного навчання та 

виховання» Дніпровської міської ради Дніпропетровської області. 

(100 балів) 

18. Учнівський колектив 1-4 класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

с. Гвіздівці Сокирянського району Чернівецької області. (100 балів) 

19. Учнівський колектив 2-А класу Криворізької загальноосвітньої школи 

№ 68 м. Кривого Рогу Дніпропетровської області. (100 балів) 

20. Учнівський колектив 3-А та 3-Б класу Прилуцької  загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 10 Прилуцької міської ради Чернігівської 

області. (100 балів) 

21. Учнівський колектив початкових класів Байрацького навчально-

виховного комплексу Луповодолинського району Сумської області. 

(100 балів) 

22. Учнівський колектив Равської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Жовківського району Львівської області. (100 балів) 

23. Хому Марину, ученицю 8 класу Москалівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Хмельницької області. (100 балів) 

24. Цоглу Марію, ученицю 7 класу Розтоцько-Пастільської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Закарпатської області. 

(100 балів) 

25. Шевчук Володимира, учня 8 класу Пісківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Станишівської ОТГ Житомирської області. 

(100 балів) 

26. Шульгу Аліну, ученицю 11-А класу Полтавської гімназії № 17. 

(100 балів) 

 

 



ІІ місце 

 

1. Вихованців Глибоцького районного будинку дитячої та юнацької 

творчості Черніаецької області. (80 балів) 

2. Вихованців гуртка «Домашні улюбленці» Будинку дитячої та юнацької 

творчості Варавської міської ради Рівненської області. (80 балів) 

3. Вихованців гуртка «Юні квітникарі-аранжувальники» Центру дитячої 

та юнацької творчості Гайворонського району Кіровоградської 

області. (80 балів) 

4. Вихованців гуртка Державної спеціалізованої художньої школи-

інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтво у Опішні імені Василя 

Кричевського» Полтавської області. (80 балів)  

5. Вихованців пошукової групи юннатів Покотилівської станції юних 

натуралістів Харківської районної ради Харківської області. (80 балів) 

6. Гамузинського Василя, учня Новосілківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Києво-Святошинської РДА, вихованця Києво-

Святошинського районного центу еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді Київської області. (80 балів) 

7. Гвоздецьку Альбіну, ученицю Миколаївської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Роменської районної ради Сумської області.(80 балів) 

8. Гвоздецьку Каріну, ученицю Миколаївської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Роменської районної ради Сумської області.(80 балів) 

9. Марчак Олександера, учня 2 класу Москалівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Хмельницької області. (80 балів) 

10. Ребенка Єгора, учня Новосілківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Києво-Святошинської РДА, вихованця Києво-

Святошинського районного центу еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді Київської області. (80 балів) 

11. Учнівський колектив 2 класу, вихованців гуртка «Юні друзі природи» 

Виноградівського районного центру еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Закарпатської області. (80 балів) 

12. Учнівський колектив 5-Б класу загальноосвітньої школи № 31, 

вихованців гуртка «Лісові рейнджери» Чернівецької області. (80 балів) 

13. Учнівський колектив 7 класу Берестівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Сумської області. (80 балів) 

14. Хому Каріну, ученицю 7 класу Москалівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Хмельницької області. (80 балів) 

15. Частухіну Юлію, ученицю 7 класу Човно-Федорівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради 

Полтавська області. (80 балів) 

16. Чорней Віктора, учня 3-Б класу, вихованця еколекторію «Природа-наш 

дім» Сторожинецького центру еколого-натуралістичної творчості 



учнівської молоді на базі Давидівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Чернівецької області. (80 балів) 

 

ІІІ місце 

1. Аверченко Вероніку, ученицю 4 класу Комунального закладу 

«Бірківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Зміївської районної 

ради», вихованку гуртка «Природа рідного краю» Зміївського центру 

дитячої та юнацької творчості Харківської області. (60 балів) 

2. Аверченко Вікторію, ученицю 4 класу Комунального закладу 

«Бірківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Зміївської районної 

ради», вихованку гуртка «Природа рідного краю» Зміївського центру 

дитячої та юнацької творчості Харківської області. (60 балів) 

3. Борзоленко Альону, ученицю 7 класу Білокоровицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Білокоровицької сільської 

ради Олевського району Житомирської області. (60 балів) 

4. Вихованців гуртка «Екологічна майстерня» Івано-Франківської міської 

дитячої екологічної станції. (60 балів) 

5. Вихованців гуртка «Основи кімнатного квітництва» Сєвєродонецького 

міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

Луганської області. (60 балів) 

6. Вихованців гуртка «Шкільного інформаційного агентства» Носівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Чернігівської області. 

(60 балів) 

7. Вихованців гуртків «Юні орнітологи», та «Природа рідного краю» 

Балаклійської станції юних натуралістів Балаклійської районної ради 

Харківської області. (60 балів) 

8. Губаль Катерину, ученицю 1 класу Вонігівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Закарпатської області. (60 балів) 

9. Джим Тетяну, ученицю 9 класу Держанівського навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів» Чернігівської області. (60 балів) 

10. Кравченко Анастасію, ученицю 7 класу Білокоровицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Білокоровицької сільської 

ради Олевського району Житомирської області. (60 балів) 

11. Круголь Жанну, ученицю 8-Б класу Навчально-виховного комплексу 

№ 26 м. Кам'янське Дніпропетровської області. (60 балів) 

12. Куренко Тимофія, учня 5-А класу Сєвєродонецького навчально-

виховного комплексу «Спеціалізована школа-колегіум Національного 

університету» Києво-Могилянська академія Луганської області. 

(60 балів) 

13. Лисько Сергія, ученицю 7 класу Москалівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Хмельницької області. (60 області) 



14. Михалчич Аліну, вихованку гуртка «Основи екологічних знань» 

гуртка «Юні квітникарі» Тячівського районного еколого-

натуралістичного центру Закарпатської області. (60 балів) 

15. Мущинського Миколу, учня 10 класу Житомирської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 15 м. Житомира. (60 балів) 

16. Петренко Сніжану, ученицю 2 класу Удачненської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Покровської райради Донецької області. (60 балів) 

17. Прокопенко Анастасію, ученицю 11 класу Комунального закладу 

«Студеницький ліцей» Житомирської області. (60 області) 

18. Самусенко Станіслава, учня 5-А класу Сєвєродонецького навчально-

виховного комплексу «Спеціалізована школа-колегіум Національного 

університету» Києво-Могилянська академія Луганської області. 

(60 балів) 

19. Служенко Ярослава, учня 2-А класу Фонтанського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» 

Лиманського району Одеської області. (60 балів) 

20. Сокальську С.М., вчителя біології Загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 10 Кам'янець-Подільської міської ради Хмельницької 

області. (60 балів) 

21. Учнівський колектив 6 класу Бучманівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Олевського району Житомирської області. (60 балів) 

22. Учнівський колектив 6-Б класу Комунального закладу освіти «Середня 

загальноосвітня школа № 46 Дніпровської міської ради» 

Дніпропетровської області. (60 балів) 

23. Учнівський колектив Кулішівського закладу загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів Житомирської області. (60 балів) 

24. Шейдіну Ангеліну, ученицю 6-а класу Білокоровицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Білокоровицької сільської 

ради Олевського району Житомирської області. (60 балів) 

 

ІІІ. Визнати переможцями Всеукраїнської акції «День зустрічі 

птахів» та нагородити грамотами Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді МОН України наступних учасників: 

Номінація: «Найщедріша годівничка» 

І місце 

1. Бабич Юлію, ученицю 10 класу Комунальної установи Миропільської 

селищної ради «Миропільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

(Миропільська ОТГ) Житомирської області. (100 балів) 

2. Вихованців гуртка «Фотонатуралісти» Комунального закладу 

Дунаєвецької міської ради «Станція юних натуралістів» Хмельницької 

області. (100 балів) 



3. Гоголя Михайла, вихованця гуртка «Технічний дизайн» 

Богородчанського районного центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді Івано-Франківської області. (100 балів) 

4. Гребень Наталію Адамівну, керівника гуртка «Природа рідного краю» 

Жовкинівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Володимирецької 

районної ради Рівненської області. (100 балів) 

5. Дорошенко Романа, учня 1-А класу Молодіжненської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Овідіопольського району 

Одеської області. (100 балів) 

6. Ілющенко Артема, учня 6 класу Раківщинської філії опорного закладу 

освіти «Овруцький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

№ 4» Житомирської області. (100 балів) 

7. Качановського Арсенія, учня 1 класу Державної спеціалізованої 

художньої школи – інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у 

Опішні» Полтавської області. (100 балів) 

8. Качановську Ангеліну, ученицю 3 класу Державної спеціалізованої 

художньої школи – інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у 

Опішні» Полтавської області. (100 балів) 

9. Кулинич В.В., вчителя біології Першотравневого навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей», керівника 

гуртків Центру дитячої та юнацької творчості Лиманської районної 

ради Одеської області. (100 балів) 

10. Микитенко Артема, учня 3 класу Державної спеціалізованої художньої 

школи – інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні» 

Полтавської області. (100 балів) 

11. Учнівський колектив 1-6 класів Лисівської філії Корнинського 

навчально-виховного комплексу Корнинської ОТГ Попільнянського 

району Житомирської області. (100 балів) 

12. Учнівський колектив 3 класу Каракутської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Болградської районної ради Одеської області. (100 балів) 

13. Учнівський колектив 6-В класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 26 м. Житомира. (100 балів) 

 

ІІ місце 

1. Вихованців гуртка «Екологічне краєзнавство» Центру позашкільної 

роботи на базі Лупарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Вітовського району Миколаївської області. (80 балів) 

2. Вихованців гуртка «Юні природознавці» Будинку дитячої та юнацької 

творчості Баштанської міської ради Миколаївської області. (80 балів) 

3. Глинську М.Г., керівника гуртків Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді Кобеляцької філії. 

(80 балів) 



4. Головінову Софію, ученицю 3-Б класу, вихованку гуртка 

«ЕКОСТИЛЬ» центру позашкільної освіти «Барви» Комунального 

закладу «Компаніївське навчально-виховне об'єднання Компаніївської 

селищної ради» Кіровоградської області. (80 балів) 

5. Данко Іванну, ученицю 5 класу Виноградівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 1, вихованку гуртка «Природа рідного краю» 

Виноградівського районного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Закарпатської області. (80 балів) 

6. Звольського Кирила, учня 6 класу Кам'янської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Чернівецької області. (80 балів) 

7. Кривенко Олексія, учня 3 класу Державної спеціалізованої художньої 

школи – інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні» 

Полтавської області. (80 балів) 

8. Микичук Ольгу, вихованку гуртка «Юні господарочки» Комунального 

закладу «Чернівецький обласний еколого-натуралістичний центру 

учнівської молоді». (80 балів) 

9. Онищенко Володимира, учня Ковпаківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів, вихованця гуртка «Рослинники-ботаніки» Комунального 

закладу «Магдалинівська районна станція юних натуралістів» 

Дніпропетровської області. (80 балів) 

10. Ракочого Вітязьслава, вихованця гуртка «Основи фенології» 

Комунального закладу «Чернівецький обласний еколого-

натуралістичний центру учнівської молоді». (80 балів) 

11. Учнівський колектив 7 класу Липівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Талалаївської селищної ради Чернігівської області. 

(80 балів) 

12. Учнівський колектив Котівської загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів імені Михайла Логина Яворівського району Львівської 

області. (80 балів) 

 

ІІІ місце 

1. Вихованців гуртка «Юні друзі природи» Кунинської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Здолбунівської районної ради Рівненської області. 

(60 балів) 

2. Вихованців гуртка «Юні природознавці» Будинку дитячої та юнацької 

творчості Баштанської міської ради Миколаївської області. (60 балів) 

3. Вихованців пошукової групи юннатів Покотилівської станції юних 

натуралістів Харківської районної ради Харківської області. (60 балів) 

4. Глущенко Олену Іванівну, методиста, Центру еколого-натуралістичної 

творчості Білоцерківської міської ради Київської області. (60 балів) 



5. Забугу Ніну Іванівну, керівника гуртка Центру еколого-

натуралістичної творчості Білоцерківської міської ради Київської 

області. (60 балів) 

6. Тодерян Олексія, учня 9 класу Куликівського навчально-виховного 

комплексу Герцаївського району Чернівецької області. (60 балів) 

7. Учнівський колектив 2-Б класу Мирогощанської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Мирогощанської сільської ради Дубенського 

району Рівненської області. (60 балів) 

8. Учнівський колектив 4 класу Недашківського навчально-виховного 

комплексу «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній 

навчальний заклад» Малинського району Жиитомирської області. 

(60 балів) 

9. Учнівський колектив 5 класу Вацлавпільської гімназії Житомирської 

області. (60 балів) 

10. Учнівський колектив 7 класу Кошелівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Житомирської області. (60 балів) 

11. Учнівський колектив 7-Б класу Ємільчинського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 Житомирської області. (60 балів) 

12. Учнівський колектив Майданської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Житомирської області. (60 балів) 

13. Яресько Дініса, вихованця гуртка «Віконечко в природу» учня 3 

класу Бірківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені 

І.А. Цюпи Зіньківської районної ради Полтавської області. (60 балів) 

 

ІV. Надати подяки Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Міністерства освіти і науки України керівникам робіт 

переможців за залучення учнівської молоді до активної природоохоронної 

діяльності, формування екологічної свідомості та дбайливого ставлення до 

тварин Всеукраїнської акції «День зустрічі птахів»: 

1. Акіруш Тетяні Григорівні, вчителю Молодіжненської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Одеської області. 

2. Андрієнко Аллі Миколаївні, вчителю біології Макарівського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Чернігівської області. 

3. Апетрі Г.І., вчителю екології Куликівського навчально-виховного 

комплексу Чернівецької області. 

4. Бабич Наталії Миколаївні, вчителю Комунальної установи Миропільської 

селищної ради «Миропільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

(Миропільська ОТГ) Житомирської області. 

5. Баник Мирославі Михайлівні, керівнику гуртка «Юні друзі природи» 

Виноградівського районного центру еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Закарпатської області. 



6. Баніт Оксані Яківні, вчителю Пісківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Станишівської ОТГ Житомирської області. 

7. Берновій Аллі Леонідівні, вчителю Галицького навчально-виховного 

комплексу Болградського району Одеської області. 

8. Біляк Аллі Юліанівні, вчителю початкових класів Комунального закладу 

«Бабинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Бабинської ОТГ 

Рівненської області. 

9. Бітнер Г.В., вчителю Кошелівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Житомирської області. 

10. Бовкун Юлії Володимирівні, вчителю Удачненської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Покровської райради Донецької 

області. 

11. Богаченко Олександрі Михайлівні, вчителю Бучманівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Олевського району Житомирської 

області.  

12. Бойко Вікторії Олександрівні, вчителю Комунального закладу 

«Студеницький ліцей» Житомирської області. 

13. Бондарєвій Юлії Сергіївні, керівнику гуртка «Основи кімнатного 

квітництва» Сєвєродонецького міського центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді Луганської області. 

14. Борисенко Наталії Юріївні, керівнику гуртка «Екологічне 

краєзнавство» Центру позашкільної роботи на базі Лупарівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Миколаївської області. 

15. Бражник Тетяні Семенівні, вчителю початкових класів Бірківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені І.А. Цюпи Зіньківської 

районної ради Полтавської області. 

16. Брич К.А., вчителю біології навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів - академічний ліцей 

№ 15 м. Кам'янського» Дніпропетровської області. 

17. Вантух М.С., вчителю біології Зашківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів ім. Є. Коновальця Жовківського району Львівської області. 

18. Власюк Тетяні Олександрівні, вчителю Лисівської філії 

Корнинського навчально-виховного комплексу Корнинської ОТГ 

Житомирської області. 

19. Волкодав Олені Олександрівні, керівнику гуртків-методисту 

Балаклійської станції юних натуралістів Балаклійської районної ради 

Харківської області. 

20. Ворошиловій В.А., вчителю Липівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Талалаївської селищної ради Чернігівської області. 

21. Гайджаман Олені Миколаївні, вчителю біології, керівнику гуртків 

Гайворонського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Кіровоградської області. 



22. Гащенко Олені Іванівні, вчителю Гудимівської гімназії - закладу 

загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Андріяшівської сільської ради 

Роменського району Сумської області. 

23. Герасименко Світлані Андріївні, вчителю Кулішівського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Житомирської області. 

24. Гідорі Марії Іллівні, вчителю географії, вчителю-методисту 

Кам'янської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Чернівецької області. 

25. Глуховецькій Вікторії Вікторівні, керівнику пошукової групи 

юннатів Покотилівської станції юних натуралістів Харківської районної 

ради Харківської області. 

26. Голінько Т.М., вчитель біології Берестівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Сумської області. 

27. Гусленко Л.О., керівнику гуртка «Шкільного інформаційного 

агентства» Носівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Чернігівської області. 

28. Данилюк Надії Миколаївні, керівнику гуртка «Екологічна 

Майстерня» Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції. 

29. Дацишиній Людмилі Петрівні, керівнику гуртка «Юні друзі 

природи» Кунинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Здолбунівської районної ради Рівненської області. 

30. Джігірей Ірині В'ячеславівні, вчителю біології та хімії 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 26 м. Житомира. 

31. Дзямбі Н.В., вчителю Розтоцько-Пастільської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Великоберезнянської районної ради Закарпатської 

області. 

32. Дузяк Тетяні Михайлівні, вчителю Москалівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів хмельницької області. 

33. Дяченко Михайлу Михайловичу, вихователю ГПД Перемозького 

навчально-виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад - 

дошкільний навчальний заклад І-ІІІ ступенів Ніжинської районної ради» 

Чернігівської області. 

34. Ельтек Оксані Олегівні, вчителю Прилуцької  загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 10 Прилуцької міської ради Чернігівської області. 

35. Журавському Василю Володимировичу, машиністу, кочегару 

Андріївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Житомирської 

області. 

36. Задорожній Світлані Олександрівні, вчителю Полтавської гімназії 

№ 17 Полтавської області. 

37. Злагоді А.М., вчителю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

с. Гвіздівці Сокирянського району Чернівецької області. 



38. Зорі Ганні Сергіївні, керівнику пошукової групи юннатів 

Покотилівської станції юних натуралістів Харківської районної ради 

Харківської області. 

39. Зубаревій О.Д., вчителю біології Комунального закладу освіти 

«Середня загальноосвітня школа № 134 гуманістичного навчання та 

виховання Дніпровської міської ради» Дніпропетровської області. 

40. Канівець Н.М., класоводу Державної спеціалізованої художньої 

школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтво у Опішні імені 

Василя Кричевського» Полтавської області. 

41. Канівець Наталії Іванівні, педагогу-організатору Державної 

спеціалізованої художньої школи – інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум 

мистецтв у Опішні» Полтавської області. 

42. Кирчак Наталії В’ячеславівні, вчителю Лиманського навчально-

виховного комплексу «гімназія-загальноосвітня школа І ступеня» 

Лиманської міської ради Донецької області. 

43. Кірановій Марині Родіонівні, вчителю Каракутської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Болградської районної ради 

Одеської області. 

44. Кльоц Ользі Дмитрівні, керівнику гуртка «Юний натураліст» Руднє-

Іванівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Житомирської області. 

45. Книш Любові Валентинівні, вчителю хімії, основ здоров'я, 

природознавства Опорного навчального закладу «Левківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Житомирської районної ради» 

Житомирської області. 

46. Коваленко Т.Г., вчителю Миколаївської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Роменської районної ради Сумської області. 

47. Ковач Світлані Миколаївні, керівнику гуртка «Юні валеологи» 

Тячівського районного еколого-натуралістичного центру Закарпатської 

області. 

48. Короткевич Т.М., керівників гуртків Державної спеціалізованої 

художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтво у Опішні 

імені Василя Кричевського» Полтавської області. 

49. Коряковій Тетяні Василівні, вчителю біології Комунального закладу 

освіти «Середня загальноосвітня школа № 46 Дніпровської міської ради» 

Рівненської області. 

50. Кофан Олені Олександрівні, керівнику творчого об'єднання 

«ЕКОСВІТ» еколого-натуралістичного напряму Будинку дитячої та 

юнацької творчості Баштанської міської ради Миколаївської області. 

51. Кочубей О.В., вчителю загальноосвітньої школи № 31 Чернівецької 

області. 



52. Кривко А.В., керівник гуртка «Юні лісівники» Сторожинецького 

центру еколого-натуралістичного центру учнівської молоді на базі 

Банилово-Підгірнівської гімназії Чернівецької області. 

53. Криворотовій Ользі Вікторівні, вчителю біології Сєвєродонецького 

навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа-колегіум 

Національного університету «Києво-Могилянська академія» Луганської 

області. 

54. Кругловій Катерині Юріївні, вчителю Недашківського навчально-

виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній 

навчальний заклад» Житомирської області. 

55. Крупельницькій Ларисі Олександрівні, вчителю початкових класів 

Новгород-Сіверської гімназії № 1 ім. Б. Майстренка Чернігівської області. 

56. Кузьмінській В.В., методисту  Комунального закладу 

«Чернівецький обласний еколого-натуралістичний центру учнівської 

молоді». 

57. Кушнір Олені Іванівні, вчителю загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів с. Василівка Чернівецької області. 

58. Кушніровському Андрію анатолійовичу, вчителю Рихальської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів відділу освіти, молоді і спорту 

Ємільчинської РДА Житомирської області. 

59. Лесько Інні Володимирівні, вчителю Комунальної установи 

«Опорний навчальний заклад Миропільська гімназія» Житомирської 

області. 

60. Литвин-Матійчук Інзі Леонідівні, вчителю шкільного лісництва 

опорного закладу освіти «Овруцька гімназія ім. Малишка» Житомирської 

області. 

61. Логучек Ернесту Ернестовичу, керівнику гуртка «Технічний 

дизайн» Богородчанського районного центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді Івано-Франківської області. 

62. Малешко Марії Степанівні, керівнику гуртка «Основи екологічних 

занань» гуртка «Юні квітникарі» Тячівського районного еколого-

натуралістичного центру Закарпатської області. 

63. Мельник В.В., вчителю Білокоровицької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 1 Білокоровицької сільської ради Олевського району 

Житомирської області. 

64. Мельник Оксані Іванівні, керівнику гуртка «Природа рідного краю» 

Виноградівського районного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді Закарпатської області. 

65. Мірвальду Сергію Йосиповичу, вчителю трудового навчання, 

вчителю-методисту Кам'янської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Чернівецької області. 



66. Моркляник Ганні Дмитрівні, вчителю початкових класів  

Вонігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Закарпатської області. 

67. Мурадіній Тетяні Володимирівні, керівнику гуртка «Виготовлення 

сувенірів» Новобузького центру позашкільної роботи дітей та юнацтва 

Миколаївської області. 

68. Наливайко Інні Миколаївні, керівнику гуртка «Природа рідного 

краю» Зміївського центру дитячої та юнацької творчості Харківської 

області. 

69. Невмержицькій Тетяні Миайлівні, вчителю біології Раківщинської 

філії опорного закладу освіти «Овруцький заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів № 4» Житомирської області. 

70. Немерюк Н.Г., керівнику гуртків Державної спеціалізованої 

художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтво у Опішні 

імені Василя Кричевського» Полтавської області. 

71. Немерюк Нелі Григорівні, педагогу-організатору Державної 

спеціалізованої художньої школи – інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум 

мистецтв у Опішні» Полтавської області. 

72. Нефед Ірині Геннадіївні, вчителю Прилуцької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 10 Прилуцької міської ради Чернігівської області. 

73. Нефед Ірині Геннадіївні, вчителю Прилуцької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 10 Прилуцької міської ради Чернігівської області. 

74. Ніколенко Ірині Анатоліївні, вчителю біології опорного закладу 

«Гоголівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Великобагачанської 

районної ради» Полтавської області. 

75. Ноловні Наталії Володимирівні, вчителю початкових класів 

Прилуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Прилуцької 

міської ради Чернігівської області. 

76. Ободовській Тетяні Нестерівні, вчителю біології Трояндівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Одеської області. 

77. Оліферу Петру Олександровичу, вчителю Голишівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Рівненського району Рівненської 

області. 

78. Онищенко Галині Іванівні, вчителю біології Ковпаківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, керівнику гуртка «Рослинники-

ботаніки» Комунального закладу «Магдалинівська районна станція юних 

натуралістів» Дніпропетровської області. 

79. Орленко Н.В., керівнику гуртків Державної спеціалізованої 

художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтво у Опішні 

імені Василя Кричевського» Полтавської області. 

80. Остапчук А.В., вчителю Майданської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Житомирської області. 



81. Перебзяк М.Ю., вчителю Лютянської загальноосвітної школи 

І-ІІІ ступенів Закарпатської області. 

82. Перовій Н.М., вчителю початкових класів Удачненської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Покровської райради Донецької 

області. 

83. Побережній В.К., керівнику гуртка «Фотонатуралісти» 

Комунального закладу Дунаєвецької міської ради «Станція юних 

натуралістів» Хмельницької області. 

84. Подюменко Г.А., вчителю біології Комунального закладу освіти 

«Середня загальноосвітня школа № 134 гуманістичного навчання та 

виховання Дніпровської міської ради» Дніпропетровської області. 

85. Полтавець Світлані Владиславівні, керівнику гуртка «ЕКОСТИЛЬ» 

центру позашкільної освіти «Барви» Комунального закладу 

«Компаніївське навчально-виховне об'єднання Компаніївської селищної 

ради» Кіровоградської області. 

86. Потапчук Валерію Дмитровичу, керівнику гуртка «Юні орнітологи» 

Будинку дітей та молоді Дубенської міської ради Рівненської області. 

87. Пух Оксані Анатоліївні, вчителю Прилуцької  загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 10 Прилуцької міської ради Чернігівської області. 

88. Ракочого В.К., керівнику еколекторію «Природа-наш дім» 

Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді на базі Великокучурівського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів ім. В. Бузенка. 

89. Ралкі Валентині Йосипівні, керівнику гуртка «Юні орнітологи» 

Комунального позашкільного навчального закладу Білопільської районної 

ради «Центр дитячої та юнацької творчості» Сумської області. 

90. Рациній Мар'яні Юріївні, керівнику гуртка «Юні друзі природи» 

Виноградівського районного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді Закарпатської області. 

91. Рижуку Володимиру Аркадійовичу, керівнику гуртка «Умілі руки» 

Вацлавпільської гімназії Житомирської області. 

92. Сасин Оксані Василівні, керівнику гуртка «Природа рідного краю» 

Тячівського районного еколого-натуралістичного центру Закарпатської 

області. 

93. Сіліні Анні Олександрівні, вчителю Житомирської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15 м. Житомира. 

94. Скок Юлії Володимирівні, вчителю Комунального закладу 

«Студеницького ліцею» Житомирської області. 

95. Стасюку Сергію Віталійовичу. керівнику гуртка «Початкове 

технічне моделювання» Комунального закладу «Соснівський Центр 

дитячої та юнацької творчості» Рівненської області. 



96. Степановій Зінаїді Василівні, вчителю Молодіжненської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Одеської області. 

97. Степурі Ніні Іванівні, класному керівнику 4 класу Градизької 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 2 Полтавської області. 

98. Столярук Тетяні Олександрівні, керівнику гуртка «Домашні 

улюбленці» Будинку дитячої та юнацької творчості Варавської міської 

ради Рівненської області. 

99. Сумарюк М.О., керівнику еколекторію «Природа-наш дім» 

Сторожинецького центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді на базі Давидівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Чернівецької області. 

100. Таран Вікторії Олександрівні, керівнику гуртка «Квітникарство» 

Карлівської районної станції юних натуралістів Полтавської області. 

101. Тітковій А.М., вчителю біології навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів - академічний ліцей 

№ 15 м. Кам'янського» Дніпропетровської області. 

102. Ткачук Оксані Святославівні, вчителю початкових класів 

Мирогощанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Мирогощанської 

сільської ради Рівненської області. 

103. Тодерян А.І., керівнику учнівського лісництва «Мрія» Чернівецької 

області. 

104. Травець Віталію Степановичу, вчителю Стрижівського ліцею 

Коростишівської міської ради Житомирської області. 

105. Узун Надії Василівні, вчителю початкових класів Каракутської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Болградської районної ради 

Одеської області. 

106. Федусовій Євгенії Степанівні, вчителю Криворізької 

загальноосвітньої школи № 68 м. Кривого Рогу Дніпропетровської 

області. 

107. Філіпчук Юлії Петрівні, вчителю Човно-Федорівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради 

Полтавської області. 

108. Фоміній Олені Леонідівні, керівнику гуртків Києво-Святошинського 

районного центу еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

Київської області. 

109. Хлус Л.М., к. б. н., доценту, методисту  Комунального закладу 

«Чернівецький обласний еколого-натуралістичний центру учнівської 

молоді». 

110. Чиж Ірині Іванівні, вчителю біології та хімії Ємільчинського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 Житомирської 

області. 



111. Чопик Наталю Леонідівну, вчителю Фонтанського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» 

Одеської області. 

112. Чумаку Володимиру Петровичу, керівнику гуртка «Юні лісівники 

дендрологи» Комунального закладу Дунаєвецької міської ради «Станція 

юних натуралістів» Хмельницької області. 

113. Швидко Володимиру Миколайовичу, вчителю біології Листвинської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Мирогощанської сільської ради 

Рівненської області. 

114. Шородок Н.М., керівнику гуртків Глибоцького районного будинку 

дитячої та юнацької творчості Чернівецької області. 

115. Штефанець Н.І., вчителю Селищанського навчально-виховного 

комплексу Чернівецької області. 

116. Шулик О.М., керівнику гуртків Державної спеціалізованої 

художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтво у Опішні 

імені Василя Кричевського» Полтавської області. 

117. Шулик Оксані Миколаївні, педагогу-організатору Державної 

спеціалізованої художньої школи – інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум 

мистецтв у Опішні» Полтавської області. 

118. Яресько Валентині Семенівні, вчителю фізичного виховання 

Бірківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені І.А. Цюпи 

Зіньківської районної ради Полтавської області. 

 

 

  

V. Адміністрація та педагогічний колектив НЕНЦ МОН України 

висловлює щиру подяку керівникам обласних, районних та міських 

державних департаментів (управлінь) освіти і науки, керівникам та 

педагогічним працівникам закладів позашкільної та загальної середньої 

освіти за підготовку учнівської молоді, організацію і проведення конкурсу. 

 

 

 

 

 

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук, 

професор      В. В. Вербицький


