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

НАКАЗ
м. Київ

«13» червня 2019 р. № 62

Про підсумки проведення Всеукраїнського
заочного тематичного конкурсу
«День рослин - 2019»

Згідно  з  Планом  всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-масових
заходів з  дітьми та  учнівською молоддю на 2019 рік,  затвердженого наказом
Міністерства  освіти  і  науки  України  від  21.11.2018  року  № 1292,  в  рамках
проведення  Міжнародного  дня  рослин  в  Україні,  Національним  еколого-
натуралістичним  центром  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки
України спільно з Інститутом харчової біотехнології та геноміки НАН України,
арт-студією  «Борщ»  було  проведено  Всеукраїнський  заочний  тематичний
конкурс «День рослин – 2019».

Метою конкурсу стали зацікавлення учнівської молоді  до поглибленого
вивчення  флористичного  багатства  країни,  збереження  біологічного
різноманіття,  формування  в  учнів  дбайливого  ставлення  до  природи  та
естетичної поведінки школяра по відношенню до навколишнього світу природи,
розкриття творчих здібностей та художнього смаку дітей.

На конкурс було надіслано понад 1000 робіт з усіх областей України.
Конкурс проводився за такими категоріями:

І.  Категорія  «Малюнок»:  номінації  «Ботанічна  ілюстрація»,  «Рослинний
орнамент», «Квітка з легенди»; 
ІІ. Категорія «Флористична картина»; 
ІІІ. Категорія «Ботанічний кросворд»; 
ІV. Категорія «Лірика. Поезія весни».

На підставі рішення журі конкурсу 

Н А К А ЗУЮ :

І. Нагородити  електронними  Дипломами  І-ІІІ  ступенів
Національного  еколого-натуралістичного  центру  Міністерства  освіти  і
науки  України  переможців  Всеукраїнського  заочного  тематичного
конкурсу «День рослин – 2019» за списком згідно з Додатком 1 (Додаток 1
— на 31 сторінці).



ІІ. Роботи переможців Конкурсу опублікувати в науково-художньому
журналі  для дітей та юнацтва «Паросток» та газеті «Юний натураліст»,
розмістити  на  електронних  сторінках  Національного  еколого-
натуралістичного центру в мережі інтернет.

ІІІ. Висловити  подяку всім  учасникам  Всеукраїнського  заочного
тематичного конкурсу «День рослин – 2019» та їхнім керівникам.

ІV. Надати  подяку Національного еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  Міністерства освіти  і  науки України художникам арт-
студії  «Борщ»  за  участь  в  організації  та  проведенні  Всеукраїнського
заочного тематичного конкурсу «День рослин – 2019».

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



Додаток 1 до наказу НЕНЦ
від 13.06.2019 р. № 62

І.  Нагороджуються  електронними  Дипломами  І  ступеня
Всеукраїнського заочного тематичного конкурсу «День рослин – 2019» у
категорії «Малюнок» номінація «Ботанічна ілюстрація»:
1. Ардіянц  Катерина,  учениця  11  класу  навчально-виховного  комплексу

"Спеціалізована  школа  колегіум  національного  університету  "Києво-
Могилянська  академія"  Сєвєродонецької  міської  ради  Луганської  області,
назва роботи «Citrus limon» (95 балів);

2. Бабій Наталія, вихованка гуртка «ЕкоПізнайко» комунального закладу Ска-
латський будинок школярів Підволочиського району Тернопільської області,
назва роботи «Підсніжники» (94 бали);

3. Бевзюк Оксана, учениця 9 класу навчально-виховного комплексу «ДНЗ – ЗШ
І-ІІ  ступенів»  с.  Кожанка  Оратівського  району  Вінницької  області,  назва
роботи «Лілія» (96 балів);

4. Біньковська Анастасія, учениця 6 класу Гармацької  загальноосвітньої школи
І-ІІ  ступенів  Барського  району  Вінницької  області,  назва  роботи
«Підсніжник звичайний» (95 балів);

5. Головко  Альбіна,  учениця  6  класу,  вихованка  гуртка  "Юні  квітникарі"
Покотилівської  станції  юних  натуралістів  Харківської  районної  ради
Харківської області, назва роботи «Калюжниця  болотна» (95 балів);

6. Дерешовська  Вероніка,  учениця  6  класу  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів  №  2  смт  Муровані  Курилівці  Вінницької  області,  назва  роботи
«Пізньоцвіт осінній», «Кандик, собачий зуб» (95 балів);

7. Джос Олександра, учениця 9 класу, вихованка гуртка "Декор" Токмацького
Центру дитячої та юнацької творчості Токмацької міської ради Запорізької
області, назва роботи «Красоля» (96 балів);

8. Журавська Ірина, вихованка гуртка «Охоронці природи» Будинку дитячої та
юнацької  творчості  Згурівського  району  Київської  області,  назва  роботи
«Складна грона винограду» (95 балів);

9. Заморська Світлана, учениця 8 класу закладу загальної середньої освіти І-ІІІ
ступенів № 3 імені Героя України Р. Точина м. Ходорів Львівської області,
назва роботи «Яблуня» (96 балів);

10. Запорожець  Вероніка,  учениця  6  класу,  вихованка  гуртка  «Майстерня
народної  творчості»  Чечельницької  районної  станції  юних  натуралістів
Вінницької області, назва роботи «Шафран посівний» (96 балів);

11. Курило  Ольга,  учениця  9  класу,  вихованка  гуртка  «Юний  художник»
Будинку дитячої  та  юнацької  творчості  Великописарівської  районної  ради
Сумської області, назва роботи «Кульбаба» (95 балів);



12. Ломко Ольга, учениця 11 класу Батуринської загальноосвітньої школи  І–ІІІ
ступенів  ім.  Григора  Орлика  Бахмацького  району Чернігівської області,
назва роботи «Пагін груші та його складові» (96 балів);

13. Маринич  Світлана,  учениця  6  класу, вихованка  гуртка  «Юні  квітникарі»
комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» смт Рокитне
Рокитнівського району Рівненської області, назва роботи «Лілія» (97 балів);

14. Маринчук Ангеліна, учениця 7 класу, вихованка гуртка «Мистецтво нашого
народу»  Ратнівського  районного  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості,
назва роботи «Квасениця звичайна» (96 балів);

15. Ониськів Роксолана, учениця 9 класу закладу загальної середньої освіти І-ІІІ
ступенів № 3 імені Героя України Романа Точина міста Ходорів Львівської
області, назва роботи «Крокус» (95 балів);

16. Орєхова  Аліна,  учениця  9  класу,  вихованка  гуртка  "Декор"  Токмацького
Центру дитячої та юнацької творчості Токмацької міської ради Запорізької
області, назва роботи «Мак» (96 балів);

17. Осадча Анастасія, учениця 9 класу Андрушківського ліцею ім. А.Н. Вітрука
Житомирської області, назва роботи «Шипшина звичайна» (96 балів);

18. Охрименко Альона,  учениця  6  класу, вихованка  гуртка  "Юні  квітникарі"
Покотилівської  станції  юних  натуралістів  Харківської  районної  ради
Харківської області, назва роботи «Кислиця звичайна» (95 балів);

19. Попадюк Каріна, учениця 9 класу Чечельницького РБДТ Вінницької області,
назва роботи «Калюжниця болотна» (95 балів);

20. Пудлик  Олеся,  учениця  9  класу,  вихованка  гуртка  «Паперопластика»
Козівського будинку дитячої та юнацької творчості Тернопільської області,
назва роботи «Суниця лісова» (97 балів);

21. Рогожина Єлизавета, учениця 8 класу, вихованка гуртка "Людина і довкілля"
Покотилівської  станції  юних  натуралістів  Харківської  районної  ради
Харківської області, назва роботи «Лілія лісова» (96 балів);

22. Савелькіна Руслана, учениця 8 класу Клесівської загальноосвітньої школи І-
ІІ ступенів-ліцей Клесівської ОТГ Сарненського району Рівненської області,
назва роботи «Мак самосійка» (96 балів);

23. Слезак Дар’я, учениця 7 класу комунального закладу «Навчально-виховний
комплекс ЗОШ І-ІІІ ступенів – Дошкільний навчальний заклад» с. Сальник
Калинівського р-ну Вінницької області, назва роботи «Сонях» (95 балів);

24. Смульська Інна,  учениця  11 класу  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
№ 2  смт  Муровані  Курилівці  Вінницької  області,  назва  роботи  «Зозулині
черевички» (95 балів);

25. Чернишова  Лілія,  учениця  7  класу,  вихованка  гуртка  "Образотворче
мистецтво"  Центру  позашкільної  роботи  Вітовської  райдержадміністрації
Миколаївської області, назва роботи «Блакитна лілія» (96 балів);



26. Чорна  Ангеліна,  учениця  9  класу, вихованка  гуртка  "Декор"  Токмацького
Центру дитячої та юнацької творчості Токмацької міської ради Запорізької
області, назва роботи «Троянда» (96 балів);

27. Шевцова Єлизавета, учениця 10 класу, вихованка гуртка «Юний художник»
Будинку дитячої  та  юнацької  творчості  Великописарівської  районної  ради
Сумської області, назва роботи «Мак польовий» (97 балів);

28. Юрченко  Анастасія, учениця 11 класу Немирівського навчально-виховного
комплексу   «ЗШ  І-ІІІ  ступенів  №  1  ім.  М.Д.  Леонтовича   -  гімназія»
Вінницької області, назва роботи «Конвалія звичайна» (96 балів);

29. Гончарова  Марічка,  учениця  10  класу,  вихованка  Народного  гуртка
декоративно-ужиткового  мистецтва  «Юний  художник»  Центру  дитячої  та
юнацької творчості Чорнобаївської районної ради Черкаської області, назва
роботи «Шипшина яблунева», «Горошок духмяний» (96 балів).

ІІ.  Нагороджуються  електронними  Дипломами  ІI ступеня
Всеукраїнського заочного тематичного конкурсу «День рослин – 2019» у
категорії «Малюнок» номінація «Ботанічна ілюстрація»:
1. Бабій Наталія, вихованка гуртка «ЕкоПізнайко» комунального закладу Ска-

латський будинок школярів Підволочиського району Тернопільської області,
назва роботи «Фіалка» (86 балів);

2. Борейчук  Софія,  учениця  7  класу,  вихованка  гуртка  "Чарівний  олівець"
Костопільського будинку школярів та юнацтва Костопільської районної ради
Рівненської області, назва роботи «Крокуси» (86 балів);

3. Борздико  Володимир,  учень  11  класу  Семенівського  закладу  загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3 Семенівської міської ради Чернігівської
області,  назва  роботи  «Конвалія  звичайна»,  «Пшінка  весняна»,  «Підбіл
звичайний, мати-й-мачуха» (86 балів);

4. Борисюк  Марія,  учениця  10  класу,  вихованка  гуртка  "Художня  обробка
шкіри"  Солотвинського  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Богородчанської  районної  ради  Івано-Франківської  області,  назва  роботи
«Іриси» (86 балів);

5. Василик  Анастасія,  учениця  8  класу,  вихованка  гуртка  "Юні  квітникарі"
Богородчанського  районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді  Богородчанської  районної  ради  Івано-Франківської
області, назва роботи «Гінкго білоба» (85 балів);

6. Васильченко Аліна, учениця 10 класу, вихованка гуртка "Чарівний олівець"
комунального  закладу  "Волноваський  районний  будинок  дитячої  та
юнацької  творчості"  Волноваської  районної ради Донецької  області,  назва
роботи «Шипшина звичайна» (86 балів);

7. Весельська  Ангеліна,  учениця  7  класу  Поліянівської  загальноосвітньої
школи  І-ІІ  ступенів  Житомирської  області,  назва  роботи  «Ліщина»  (85
балів);



8. Герасимчук  Марія,  вихованка  гуртка  "Природа  та  фантазія"  Новгород-
Сіверського  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Новгород-Сіверської
міської  ради  Чернігівської  області,  назва  роботи  «Яблуня  домашня»  (88
балів);

9. Горяєва  Наталія,  вихованка  гуртка  «Основи  фізіології  людини»
Решетилівської  філії  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді, назва роботи «Морфологія яблуні в малюнках» (88
балів);

10. Гріша Анастасія, учениця 10 класу комунального закладу «ЗШ І-ІІІ ступенів
№ 15 Вінницької  міської  ради Вінницької  області,  назва роботи «Орхідея
фаленопсис» (86 балів);

11. Довганик Марія, учениця 6 класу Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ
ступенів № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов, назва роботи «Лілія
лісова» (87 балів);

12. Іванисько Павло, учень 8 класу Опорного закладу загальної середньої освіти
Стрибізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Житомирської області, назва
роботи «Конвалія» (87 балів);

13. Іллюк Софія, учениця 8 класу Князівського навчально-виховного комплексу
"Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  -  дошкільний  навчальний  заклад"
Рівненської області, назва роботи «Маки» (85 балів);

14. Крупко  Олександр,  учень  6  класу  Сварицевицького  навчально-виховного
комплексу "Загальноосвітня школа  I-III ступенів - дошкільний навчальний
заклад" Рівненської області, назва роботи «Горох посівний» (86 балів);

15. Ломачук  Карина,  учениця  5  класу,  вихованка  гуртка  "Декоративно-
образотворче мистецтво" Житомирського міського центру науково-технічної
творчості учнівської молоді Житомирської області, назва роботи «Черемха
звичайна» (86 балів);

16. Мадяр Михайло,  учень  6 класу, вихованець  гуртка  «Психологія  засобами
арт-терапії» районного позашкільного закладу "Донський еколого-натуралі-
стичний центр", назва роботи «Мак» (85 балів);

17. Матвієнко Марія,  учениця  6 класу, вихованка гуртка «Народна творчість»
Миколаївського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді, назва роботи «Мак опійний» (85 балів);

18. Михайлова Христина, учениця 6 класу, вихованка гуртка "Знавці лікарських
рослин"  комунального  закладу  Дунаєвецької  міської  ради  "Станція  юних
натуралістів"  Хмельницької  області,  назва  роботи  «Суниця  лісова»  (88
балів);

19. Одрехівська  Вікторія,  учениця  7  класу  Олексинської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Козівського  району  Тернопільської  області,  назва
роботи «Зубниця бульбиста» (87 балів);



20. Олійник  Наталія,  учениця  8  класу,  вихованка  гуртка  «Юний  художник»
Іванківського  районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Київської
області, назва роботи «Лілія лісова» (88 балів);

21. Омельченко  Дмитрій,  учень  7  класу  Підлубівського  закладу  загальної
середньої освіти Ємільчинської селищної ради Житомирської області, назва
роботи «Суниця лісова» (86 балів);

22. Осадчук Ірина, учениця  10 класу, вихованка  клубу «Феномен»  Великооме-
лянського навчально-виховного  комплексу Школа-гімназія Рівненської
області, назва роботи «Будова пагона рослини роду троянда» (86 балів);

23. Постоюк Володимир, учень 9 класу, вихованець гуртка «Природа наш друг»
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  села  Мирне  Калинівського  району
Вінницької  області, назва роботи «Калюжниця» (85 балів);

24. Савінська  Софія,  учениця  8  класу,  вихованка  гуртка  «Юні  рослинники»
комунального закладу "Партизанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів"
Дніпровської  районної  ради  Дніпропетровської  області,  назва  роботи
«Нарцис» (86 балів);

25. Славіта  Максим,  учень  11  класу,  вихованець  гуртка  «Основи  фізіології
людини»  Решетилівської  філії  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської  молоді,  назва роботи «Квітка  сонця -
горицвіт весняний» (86 балів);

26. Сокирко  Тетяна,  учениця  7  класу,  вихованка  гуртка  «Образотворче
мистецтво» Степанівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів
Ємільчинської  селищної  ради  Житомирської  області,  назва  роботи
«Рододендрон жовтий» (85 балів);

27. Телятинська  Анастасія,  учениця  6  класу  Білозірської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Миколаївської області,  назва роботи «Життєвий цикл
хвоща польового» (86 балів);

28. Труфін  Марина,  учениця 10  класу, вихованка гуртка  "Юні  господарочки"
Сторожинецького  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді на базі Старобросковецького НВК Чернівецької області, назва роботи
«Моя улюблена квітка» (86 балів);

29. Хащова  Луїза,  учениця  7  класу  Ниврянського  навчально-виховного
комплексу  «загальноосвітній  навчальний заклад  І-ІІ  ступенів,  дошкільний
навчальний заклад «Сонечко» Борщівського району Тернопільської області,
назва роботи «Шипшина» (86 балів);

30. Шалашенко Руслана, учениця 8 класу, вихованка гуртка «Юний художник»
Будинку дитячої  та  юнацької  творчості  Великописарівської  районної  ради
Сумської області, назва роботи «Соняшник» (87 балів);

31. Юрченко  Анастасія, учениця 11 класу Немирівського навчально-виховного
комплексу   «ЗШ  І-ІІІ  ступенів  №  1  ім.  М.Д.  Леонтовича   -  гімназія»
Вінницької  області,  назва  роботи  «Родина  Пасльонові»,  «Родина
Виноградові» (87 балів);



32. Ворошилова Юлія, учениця 8 класу середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 6 м. Сєвєродонецька Луганської області, назва роботи «Калина
червона» (88 балів);

33. Щербакова  Альона,  учениця  7  класу  навчально-виховного  комплексу
«Новоєлизаветівська  загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний
навчальний заклад Донецької області, назва роботи «Лілейник» (86 балів);

34. Лук’янченко Олександр,  вихованець гуртка «Юний еколог» Новотроїцької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Покровської районної ради Донецької
області, назва роботи «Кульбаба» (86 балів).

ІІІ.  Нагороджуються  електронними  Дипломами  ІІІ  ступеня
Всеукраїнського заочного тематичного конкурсу «День рослин – 2019» у
категорії «Малюнок» номінація «Ботанічна ілюстрація»:
1. Антонюк Євген, учень 11 класу Шепетівської загальноосвітньої школи І-ІІІ

ступенів № 8 Хмельницької області,  назва роботи «Мигдаль антична» (76
балів);

2. Бережна Ольга, учениця  6 класу, вихованка гуртка «Образотворче мистец-
тво»  комунального закладу "Степанський  Будинок  дітей  та  молоді" Рів-
ненської області, назва роботи «Крокус», «Фіалка» (76 балів);

3. Білобородько  Софія,  учениця  10  класу  Сєвєродонецького  навчально-
виховного комплексу, назва роботи «Тюльпан Бібірштейна» (76 балів);

4. Боковець  Богдан,  учень  6  класу  Берестівського  навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів-дошкільний  навчальний
заклад» Рівненської області, назва роботи «Будова квітки» (78 балів);

5. Борздико  Володимир,  учень  11  класу  Семенівського  закладу  загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3 Семенівської міської ради Чернігівської
області,  назва  роботи  «Сон-трава»,  «Первоцвіт  весняний»,  «Анемона
дібровна», «Конвалія звичайна» (77 балів);

6. Буша Олексій, учень 6 класу Павлоградської загальноосвітньої  школи І-ІІІ
ступенів № 19 Дніпропетровської області, назва роботи «Терен колючий» (77
балів);

7. Гранісевич Вікторія, учениця 7 класу Ємільчинського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №
1 Житомирської області, назва роботи «Кульбаба лікарська» (75 балів);

8. Димніч Христина, учениця 7 класу Гніздичненського  навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний
заклад»  Збаразького району Тернопільської області, назва роботи «Будова
фіалки собачої» (78 балів);

9. Єфимець Наталія,  учениця 6 класу Сварицевицького навчально-виховного
комплексу "Загальноосвітня школа  I-III ступенів - дошкільний навчальний
заклад" Рівненської області, назва роботи «Картопля» (79 балів);

10. Ільїна Валерія, учениця 7 класу, вихованка гуртка «Аптека природи» філії
Семенівського  опорного  закладу  загальної  середньої  освіти  Каховської



районної ради Херсонської області "Костогризівської гімназії" Херсонської
області, назва роботи «Мак снодійний» (78 балів);

11. Канюка Арина, учениця 6 класу, вихованка гуртка "Образотворче мистецтво"
Центру позашкільної роботи Вітовської райдержадміністрації Миколаївської
області,  назва роботи «Космея» (78 балів);

12. Коваленко Руслан, учень  9 класу, вихованець гуртка «Психологія засобами
арт-терапії» районного позашкільного закладу "Донський еколого-натуралі-
стичний центр" Донецької області, назва роботи «Тюльпан» (78 балів);

13. Ковальчук  Аліна,  учениця  7  класу,  вихованка  гуртка  «Дивосвіт»
Білокоровицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Білокоровицької
сільської ради Житомирської області, назва роботи «Різноманітність квіток»
(76 балів);

14. Ковтуненко  Анастасія,  учениця  9  класу,  вихованка  гуртка  "Декор"
Токмацького Центру дитячої та юнацької творчості Токмацької міської ради
Запорізької області, назва роботи «Шипшина» (76 балів);

15. Козар Аліна,  учениця 10 класу Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 87 Дніпропетровської області, назва роботи «Гіацинт» (75 балів);

16. Коломієць Аліна, учениця 10 класу Бузівського закладу загальної середньої
освіти  І-ІІІ  ступенів  Бузівської  сільської  ради  Жашківського  району
Черкаської області, назва роботи «Хвощ польовий» (75 балів);

17. Копач Артур,  учень  7  класу  на  базі  Мішково-Погорілівської  ОЗОШ  І-ІІІ
ступенів,  вихованець  гуртка  "Географічне  краєзнавство"  Центру
позашкільної роботи Вітовської районної ради Миколаївської області, назва
роботи «Брандушка різнокольорова», «Фіалка запашна» (75 балів);

18. Кузнєцова  Яна,  учениця  8  класу,  вихованка  гуртка  «Юні  рослинники»
комунального закладу "Партизанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів"
Дніпровської  районної  ради  Дніпропетровської  області,  назва  роботи
«Чистотіл» (75 балів);

19. Мазко Вікторія,  учениця  8 класу  Троковицького природничо-екологічного
ліцею Житомирської області, назва роботи «Кропива дводомна» (76 балів);

20. Мазовська Христина,  учениця 6  класу комунального навчального закладу
Ходорівської  міської  ради  Львівської  області,  закладу  загальної  середньої
освіти  І-ІІІ ступенів № 3 імені  Героя України Романа Точина Львівської
області, назва роботи «Фіалка» (76 балів);

21. Марчук Ірина,  учениця  9 класу, вихованка  клубу "Феномен" Великооме-
лянського  навчально-виховного комплексу "школа -  гімназія" Рівненської
області, назва роботи «Ірис» (76 балів);

22. Мельник  Ярослава,  учениця  6  класу  Кузьминогребельської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Христинівської  районної  ради
Черкаської області, назва роботи «Родина Бобові» (78 балів);



23. Мітіна Олеся, учениця 9 класу, вихованка гуртка «Подорож у світ рослин»
Вінницької обласної станції юних натуралістів, назва роботи «Печіночниця
звичайна» (77 балів);

24. Письменний Максим, учень 8 класу, вихованець гуртка «Юні рослинники»
комунального закладу "Партизанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів"
Дніпровської  районної  ради  Дніпропетровської  області,  назва  роботи
«Крокус весняний» (78 балів);

25. Раструба Марина, учениця  9 класу  Новгород-Сіверської державної гімназії
ім.  К.Д.  Ушинського Чернігівської  області,  назва  роботи  «Шипшина» (78
балів);

26. Ремінська  Тетяна,  учениця  6  класу  опорного  закладу  «Загальноосвітня
школа  І-ІІІ  ступенів  села  Придісне»,  назва  роботи  «Суцвіття  Кошик» (76
балів);

27. Риковський  Геннадій, учень 9 класу Новгород-Сіверської державної гімназії
ім. К.Д. Ушинського, назва роботи «Нарцисс» (76 балів);

28. Рудік  Дарина,  учениця  7  класу,  вихованка  гуртка  «Дивосвіт»
Білокоровицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Білокоровицької
сільської  ради  Житомирської  області,  назва  роботи  «Будова  квітки»  (77
балів);

29. Сидорчук Данило, учень 7 класу Старомайданської філії опорного закладу
загальної середньої освіти Стрибізька загальноосвітня  школа  І-ІІІ ступенів
Курненської  сільської  ради  Пулинського  району   Житомирської  області,
назва роботи «Кульбаба лікарська» (77 балів);

30. Сорокіна  Валерія,  учениця  8  класу, вихованка  гуртка  «Юні  рослинники»
комунального закладу "Партизанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів"
Дніпровської районної ради Дніпропетровської області, назва роботи «Мак»
(77 балів);

31. Стельмах  Олександра,  учениця  8  класу,  вихованка  гуртка  «Юний
натураліст»  Гринівецького  навчально-виховного  комплексу
"загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІ  ступенів  -  заклад  дошкільної
освіти" Житомирської області, назва роботи «Кульбаба лікарська» (77 балів);

32. Сухина Марина, учениця 10 класу Дубіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів  Черкаської  районної  ради  Черкаської  області,  назва  роботи
«Тюльпан звичайний» (76 балів);

33. Турська Марія, учениця 7 класу Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 30, назва роботи «Будова квітки» (76 балів);

34. Федорчук Олександра,  учениця  9 класу  Троковицького природничо-еко-
логічного ліцею Житомирської області, назва роботи «Яблуня домашня» (76
балів);

35. Харчук Давид,  учень 6 класу Житомирської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ
ступенів № 17 Житомирської області, назва роботи «Мак» (75 балів);



36. Хруль  Аліна,  учениця  6  класу  Тернопільської  спеціалізованої  школи  І-ІІІ
ступенів  №  29  з  поглибленим  вивченням  іноземних  мов,  назва  роботи
«Зовнішня будова квітки» (76 балів);

37. Шаламай  Тетяна,  учениця  8  класу,  вихованка  гуртка  "Юні  квітникарі"
Богородчанського  районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді  Богородчанської  районної  ради  Івано-Франківської
області, назва роботи «Айстра» (78 балів);

38. Юзько Лія,  учениця 6  класу Залзерненської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ
ступенів, назва роботи «Дзвоники персиколисті» (78 балів);

39. Стасюк Анастасія, вихованка зразкової арт-студії "Колорит" Центру дитячої
та  юнацької  творчості  Камянка-Бузької  міської  ради  Львівської  області,
назва роботи «Кульбабки» (76 балів);

40. Онишкевич  Анастасія,  вихованка  арт-студії  «Барви»  Центру  дитячої  та
юнацької творчості Кам’янка-Бузької міської ради Львівської області, назва
роботи «Соняхи» (76 балів);

41. Луківська Софія, вихованка арт-студії «Барви» Центру дитячої та юнацької
творчості  Кам’янка-Бузької  міської  ради  Львівської  області,  назва  роботи
«Кактуси» (78 балів);

42. Альохіна Олександра, учениця 10 класу середньої загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів  №  6  м.  Сєвєродонецька  Луганської  області,  назва  роботи
«Орхідея» (77 балів);

43. Виборнов Арсеній,  учень 7  класу середньої  загальноосвітньої  школи І-ІІІ
ступенів  №  6  м.  Сєвєродонецька  Луганської  області,  назва  роботи
«Шипшина лісова» (77 балів);

44. Чуй  Валерія,  учениця  9  класу  середньої  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів № 6 м. Сєвєродонецька Луганської області, назва роботи «Волошка
синя» (76 балів);

45. Білоус  Дарина,  учениця  7  класу  гімназії  імені  Пантелеймона  Куліша  м.
Борзни  Борзнянської  районної  ради  Чернігівської  області,  назва  роботи
«Зозулені черевички справжні» (76 балів).

ІV.  Нагороджуються  електронними  Дипломами  І  ступеня
Всеукраїнського заочного тематичного конкурсу «День рослин – 2019» у
категорії «Малюнок» номінація «Рослинний орнамент»:
1. Акімова  Галина,  учениця  10  класу,  вихованка  гуртка  «Оразотворче

мистецтво» Центру дитячої та юнацької творчості м. Хмільника Вінницької
області, назва роботи «Петриківський розпис» (96 балів);

2. Бикова Дарина,  учениця  9 класу,  вихованка  гуртка  «Любителі  природи»
Новгород-Сіверскької гімназії № 1 ім. Б. Майстренка Новгород-Сіверської
міської ради Чернігівської області, назва роботи «Любіть себе» (96 балів);



3. Білик Любов, вихованка гуртка «Юні квітникарі-аранжувальники» Центру
позашкільної  освіти  м.  Володимира-Волинського  Житомирської  області,
назва роботи «Орнамент» (98 балів);

4. Бовкун Данило, учень 9 класу Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 30 Житомирської області, назва роботи «Весняне пробудження»
(95 балів);

5. Борисюк  Марія,  учениця  10  класу,  вихованка  гуртка  "Художня  обробка
шкіри"  Солотвинського  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Богородчанської  районної  ради  Івано-Франківської  області,  назва  роботи
«Веселка» (97 балів);

6. Гогільчин  Ілона,  учениця  8  класу,  вихованка  гуртка  «Образотворче
мистецтво»  Богородчансьекого  районного  будинку  дитячої  та  юнацької
творчості Івано-Франківської області, назва роботи «Лотос» (97балів);

7. Грабик  Владислав,  учень  9  класу  Летківської  СЗШ  І-ІІІ  ступенів
Тростянецького району Вінницької  області,  назва роботи «Душа України»
(96 балів);

8. Думан Аліна, учениця 8 класу, вихованка студії образотворчого мистецтва
«ARTDAY» Будинку  художньої  творчості  дітей,  юнацтва  та  молоді  міста
Переяслава-Хмельницького Київської області, назва роботи «Чарівна квітка»
(96 балів);

9. Заводнюк Марина,  учениця  9 класу навчально-виховного кмплексу  «До-
шкільний   навчальний  заклад  –  загальноосвітня  школа  І-ІІ ступенів»  с.
Кожанка Вінницької області, назва роботи «Чудовий настрій» (96 балів);

10. Карпік  Вікторія,  учениця  Луцького  педагогічного  коледжу,  назва  роботи
Лілія» (95 балів);

11. Костирко Вікторія, учениця 7 класу Клесівської загальноосвітньої школи І-ІІ
ступенів-ліцей Клесівської  ОТГ Сарненського району Рівненської  області,
назва роботи «Рослинний орнамент» (97 балів);

12. Костюк  Софія,  учениця  5  класу,  вихованка  гуртка  "Декор"  Токмацького
Центру дитячої та юнацької творчості Токмацької міської ради Запорізької
області, назва роботи «Чарівні квіти» (95 балів);

13. Лебіга Валентина, учениця 7 класу Дубрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів  Баранівського  району  Житомирської  області,  назва  роботи
«Фантазійний узор "Весна - осінь"» (95 балів);

14. Мельник  Наталія,  учениця  6  класу,  вихованка  гуртка  «ЕКОВІН»
комунального  закладу  "Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  13
Вінницької міської ради" Вінницької області, назва роботи «Барви рідного
краю» (95 балів);

15. Осьмук Ліна,  учениця  7 класу  Борушківецького навчально-виховного
комплексу Житомирської області, назва роботи «Петриківський розпис» (97
балів);



16. Попадюк Каріна,  вихованка  Чечельницького  районного будинку дитячої
творчості Вінницької області, назва роботи «Дзвоники» (96 балів);

17. Присяжнюк  Олександр,  учень  11  класу  Шепетівської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ ступенів № 8 Хмельницької області, назва роботи «Світ навколо
нас» (96 балів);

18. Савосюк Юлія, вихованка гуртка «Декоративний розпис» Нововолинського
центру дитячої та юнацької творчості, назва роботи «Блакитний передзвін»
(98 балів);

19. Савосюк Юлія, вихованка гуртка «Декоративний розпис» Нововолинського
центру дитячої та юнацької творчості, назва роботи «Помаранчеве диво» (97
балів);

20. Слобода Анастасія, вихованка гуртка «Декоративний розпис» Локачинського
районного Будинку школяра Волинської області,  назва  роботи  «Квіткова
композиція» (96 балів);

21. Слобода Анастасія, вихованка гуртка «Декоративний розпис» Локачинського
районного Будинку школяра Волинської області, назва роботи «Маки» (96
балів);

22. Шкалаберда Андрій. учень 7 класу Новгород-Сіверської державної гімназії
ім.  К.Д.  Ушинського  Чернігівської  області,  назва  роботи  «Різнобарв’я
кольорів» (97 балів);

23. Шок Катерина, учениця 10 класу, вихованка гуртка «Сходинками до краси»
Іванківського  районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Київської
області, назва роботи «Симфонія літа» (98 балів);

24. Якушечкіна  Вікторія,  учениця  9  класу,  вихованка  народної  студії
декоративного розпису "Чонгар-сад" Чонгарської загальноосвітньої школи І-
ІІІ  ступенів  Генічеської  районної  ради  Херсонської  області,  назва  роботи
«Зацвіла у лузі весна» (96 балів).

V.  Нагороджуються  електронними  Дипломами  ІI ступеня
Всеукраїнського заочного тематичного конкурсу «День рослин – 2019» у
категорії «Малюнок» номінація «Рослинний орнамент»:
1. Бондаренко Яна,  учениця  9  класу, вихованка  гуртка  "Рослини  -  символи

України"  Первомайської  міської  станції  юних  натуралістів,  назва  роботи
«Весняна рапсодія» (86 балів);

2. Бошкова  Поліна,  учениця  8  класу,  вихованка  гуртка  "Малюнок  на  склі"
Заліщицького  районного  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Тернопільської області, назва роботи «Троянди» (86 балів);

3. Бошкова  Поліна,  учениця  8,  вихованка  гуртка  "Малюнок  на  склі"
Заліщицького  районного  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Тернопільської області, назва роботи «Цвіт калини» (87 балів);



4. Бурма Софія, учениця 7 класу, вихованка гуртка "Декоративне мистецтво"
Малинського міського центру дитячої та юнацької творчості Житомирської
області, назва роботи «Зимові візерунки» (87 балів);

5. Василенко Богдана,  учениця 7 класу, вихованка гуртка «Юний художник»
Іванківського  районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Київської
області, назва роботи «Ніжність» (85 балів);

6. Гончаренко  Тетяна,  вихованка  гуртка  «Людина  і  довкілля»  Охтирського
міського  центру  позашкільної  освіти  –  Мала  академія  наук  учнівської
молоді, назва роботи «Петриківський візерунок» (88 балів);

7. Гризун Дар'я, вихованка гуртка «Графіка та живопис» Бучанського центру
позашкільної  роботи  Київської  області,  назва  роботи  «Мрії  весни»  (87
балів);

8. Гулова  Дар'я,  учениця  8  класу,  вихованка  гуртка  «Юні  лісівники»
комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»,  назва  роботи  «Квітковим
розмаїттям нехай квітують квіти!» (85 балів);

9. Жилченко Карина, учениця 7 класу Сєвєродонецького навчально-виховного
комплексу Лугануької області, назва роботи «Орнамент» (86 балів);

10. Заболотна Альона, учениця 5 класу, вихованка гуртка "Декор" Токмацького
Центру дитячої та юнацької творчості Токмацької міської ради Запорізької
області, назва роботи «Хрещатий барвінок» (86 балів);

11. Костенко  Леонід,  учень 9  класу, вихованець гуртка  «Рослини –  символи
України»  Первомайської  міської  станції  юних  натуралістів  Миколаївської
області, назва роботи «Квітуча Україна», «Маків цвіт» (87 балів);

12. Литвинюк Діана, учениця 9 класу Тернопільської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 22 Тернопільської області, назва роботи «Квітуча Україна»
(87 балів);

13. Манжос  Лілія,  учениця  9  класу  Лубенської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів  № 1  Лубенської  міської  ради  Полтавської  області,  назва  роботи
«Зозулині черевички» (88 балів);

14. Маринич  Зоряна,  учениця  5  класу  Заболотського  навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІ  ступенів-дошкільний
навчальний заклад»  Рівненської  області,  назва роботи «Троянда -  один із
найпопулярніших візерунків на жіночих вишиванках» (87 балів);

15. Мовчан Анастасія, учениця 8 класу, вихованка гуртка "Піксель" Луганського
обласного  Центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,
назва роботи «Мальовничка» (88 балів);

16. Пасєчка Віталій,  учень  9  класу Милівецької  загальноосвітньої  школи  І-ІІ
ступенів  Чортківського  району  Тернопільської  області,  назва  роботи
«Рослинний орнамент» (87 балів);

17. Повх  Руслана,  учениця  7  класу,  вихованка  гуртка  «Дивосвіт»
Білокоровицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Білокоровицької



сільської ради Житомирської області,  назва роботи «Природній орнамент»
(85 балів);

18. Подпрятова Ольга, учениця 7 класу Великописарівської середньої школи І-
ІІІ  ступенів,  вихованка  гуртка  "Юний  художник"  Будинку  дитячої  та
юнацької  творчості  Великописарівської  районної  ради  Сумської  області,
назва роботи «Калина» (86 балів);

19. Почтар  Дар'я,  учениця  9  класу,  вихованка  гуртка  "Веселкова  палітра"
Овруцького  закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  №  3
Житомирської області, назва роботи «Зачарований павич» (86 балів);

20. Рудюк  Каріна,  учениця  8  класу,  вихованка  гуртка  «Екологія  і  фен-шуй»
Шепетівського  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Хмельницької області, назва роботи «Таночок квітів» (85
балів);

21. Савельєва Ксенія, учениця 7 класу, вихованка гуртка «Людина і довкілля»
Енергодарського  центру  туризму,  краєзнавства  та  спорту  Енергодарської
міської  ради  Запорізької  області,  назва  роботи  «Рослинна  рапсодія»  (85
балів);

22. Самошина  Аміна,  учениця  6  класу,  вихованка  гуртка  "Юні  охоронці
природи"  Центру  позашкільної  освіти  імені  Олександра  Разумкова  міста
Бердичева Житомирської області, назва роботи «Бердичівські візерунки» (86
балів);

23. Терещенко Лілія, учениця 7 класу Іршанської загальноосвітньої школи I-III
ступенів  Радомишльського  району  Житомирської  області,  назва  роботи
«Диво петриківського розпису» (86 балів);

24. Тишковець Наталія, учениця 8 класу Карасинської загальноосвітньої школи
І-ІІ  ступенів  Клесівської  селищної  ради Сарненського району Рівненської
області, назва роботи «Орнамент» (87 балів);

25. Ткаченко  Ірина,  учениця  6  класу,  вихованка  гуртка  "Юні  лісівники"
комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»,  назва  роботи  «Квіткова
чарівність» (86 балів);

26. Шевцова Єлизавета, учениця 10 класу, вихованка гуртка «Юний художник»
Будинку дитячої  та  юнацької  творчості  Великописарівської  районної  ради
Сумської області, назва роботи «Квіти моєї Батьківщини» (86 балів);

27. Шило Сніжана, учениця 9 класу Вирівської загальноосвітньої школи  I–III
ступенів Рівненської області, назва роботи «Ніжний дотик» (86 балів);

28. Шпак  Вікторія,  учениця  7  класу,  вихованка  гуртка  «Аптека  природи»
Лосяцької  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Скала-Подільської
селищної  ради Борщівського району Тернопільської  області,  назва роботи
«Квітковий калейдоскоп» (87 балів);



29. Яковець Іванна, учениця 8 класу Карасинської загальноосвітньої школи І-ІІ
ступенів  Клесівської  селищної  ради  Сарненського  району  Рівненської
області, назва роботи «Орнамент» (87 балів);

30. Продан Даша, вихованка гуртка «Рослини – символи України» Новоодеської
районної  станції  юних  натуралістів  Миколаївської  області,  назва  роботи
«Квітуча Україна» (86 балів).

VІ.  Нагороджуються  електронними  Дипломами  ІІІ  ступеня
Всеукраїнського заочного тематичного конкурсу «День рослин – 2019» у
категорії «Малюнок» номінація «Рослинний орнамент»:
1. Березовський Віталій, учень 9 класу Закладу загальної середньої освіти І-ІІІ

ступенів  № 3 ім.  Героя України Р. Тичина м. Ходорів Львівської області,
назва роботи «Пробудження весни» (76 балів);

2. Волошин Анастасія, учениця 9 класу, вихованка гуртка «Сучасна біологія»
Калуської  загальноосвітньої  школи  I-II ступенів  №  6  Івано-Франківської
області, назва роботи «Мандала "Троянди"» (76 балів);

3. Гарматюк Олександра, учениця 7 класу Іршанської загальноосвітньої школи
I-III ступенів Радомишльського району Житомирської області, назва роботи
«Народні мотиви» (76 балів);

4. Гриценяк  Поліна,  учениця  6  класу,  вихованка  гуртка  «Веселка»
комунального  закладу  «Волноваський  районний  будинок  дитячої  та
юнацької творчості» Волноваської районної ради Донецької області,  назва
роботи «Святковий килим» (75 балів);

5. Дубковецька  Уляна,  учениця  5  класу  Кострижівського  закладу  загальної
середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Чернівецької  області,  назва  роботи
«Петриківський розпис» (75 балів);

6. Дудка Вікторія, учениця 7 класу Прачівської  загальноосвітньої школи  І-ІІ
ступенів  -  філія  Борзнянської   загальноосвітньої  школи імені   Христини
Алчевської   Борзнянської   районної   ради   Чернігівської   області,  назва
роботи «Квіти та виноград - красиве та корисне» (75 балів);

7. Івненко Микита, учень 9 класу, вихованець гуртка «Вишивка» Охтирського
міського центру позашкільної освіти - Мала академія наук учнівської молоді
Сумської області, назва роботи «Квіткова фантазія» (76 балів);

8. Козюк Карина,  учениця 8  класу загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  с.
Павлівка  Калинівського  району  Вінницької  області,  назва  роботи
«Подільський орнамент» (76 балів);

9. Кривоус  Денис,  учень  7  класу Української  загальноосвітньої  школи І-  ІІІ
ступенів Чернігівської області, назва роботи «Волошка» (78 балів);

10. Легкобит Валерія, учениця 7 класу Ясногірської загальноосвітньої школи І-
ІІІ  ступенів  Рівненської  області,  назва  роботи  «Український  віночок»  (78
балів);



11. Литвинюк Діана, учениця 9 класу Тернопільської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 22 Тернопільської області,  назва роботи «Літній сон» (77
балів);

12. Любиченко  Діана,  учениця  7класу,  вихованка  гуртка  «Дивосвіт»
Білокоровицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Білокоровицької
сільської ради Житомирської області, назва роботи «Яскравість весни» (76
балів);

13. Лясковська  Вікторія,  учениця  7  класу, вихованка  гуртка  «Екологія  і  фен-
шуй»  Шепетівського  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Хмельницької області, назва роботи «Рослинний світ» (77
балів);

14. Майструк  Олександр,  учень  7  класу,  вихованець  гуртка  «Екологічний»
комунальної  установи  Потіївської  сільської  ради  "Потіївський  ліцей"
Житомирської області, назва роботи «Тепло душі» (77 балів);

15. Метельова Євгенія, учениця 6 класу Іршанської загальноосвітньої школи I-
III ступенів Радомишльського району Житомирської області,  назва роботи
«Калина» (78 балів);

16. Мізіна Єлизавета, учениця 8 класу Ватутінської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 2 імені М.Ф. Ватутіна Ватутінської міської ради Черкаської
області, назва роботи «Квіти - посмішка природи» (78 балів);

17. Ольшанецька Ганна, учениця 6 класу Іршанської загальноосвітньої школи I-
III ступенів Радомишльського району Житомирської області,  назва роботи
«Соняшник» (76 балів);

18. Павленко Марія, учениця 7 класу Іршанської загальноосвітньої школи  I-III
ступенів  Радомишльського  району  Житомирської  області,  назва  роботи
«Дубок» (76 балів);

19. Побєжко Олександра, учениця 8 класу Ватутінської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 2 імені М.Ф. Ватутіна Ватутінської міської ради Черкаської
області, назва роботи «Квітка чарівниця» (76 балів);

20. Повх  Руслана,  учениця  7  класу,  вихованка  гуртка  «Дивосвіт»
Білокоровицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Білокоровицької
сільської  ради Житомирської  області,  назва роботи  «Природні  узори» (77
балів);

21. Погорицький  Олександр,  вихованець  гуртка  «Моделювання  іграшок,
сувенірів» Козівського будинку дитячої та юнацької творчості Житомирської
області,  учень  10 класу загальноосвітньої  школи  І–ІІІ  ступенів  № 19  м.
Житомир, назва роботи «Квіткова феєрія» (78 балів);

22. Сіцінська Вікторія,  учениця 6  класу, вихованка гуртка «Юний художник»
Іванківського  районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Київської
області, назва роботи «Квіткове мереживо» (76 балів);



23. Сорока  Діана,  учениця  9 класу  Борушківецького навчально-виховного
комплексу Житомирської області, назва роботи «Петриківський розпис» (76
балів);

24. Тесленко  Дар'я,  учениця  7  класу,  вихованка  гуртка  «Дивосвіт»
Білокоровицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Білокоровицької
сільської ради Житомирської області, назва роботи «Природи кольори» (78
балів);

25. Федорченко Вікторія, учениця 9 класу, вихованка гуртка «Люби і знай свій
рідний  край»  Києво-Святошинського  районного  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Київської області, назва роботи
«Віночок» (77 балів);

26. Черенкова Аріна, учениця 5 класу Вишнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 4 Київської області, назва роботи «Квітка душі» (77 балів);

27. Шинкар Анастасія, учениця 6 класу Хочинської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Житомирської області, назва роботи «Диво калинове» (77 балів);

28. Шинкар Анастасія, учениця 6 класу Хочинської загальноосвітньої школи І-
ІІІ  ступенів  Житомирської  області,  назва  роботи  «Символ  пам’яті»  (78
балів);

29. Шоваг  Iванна, учениця 5 класу вихованка гуртка «Природа рiдного краю»
Хустського районного еколого-туристичного центру  Закарпатської області,
назва роботи «Весна  в моєму  серцi» (78 балів);

30. Щерба  Наталія,  учениця  10  класу  Синицької  загальноосвітньої  школи
Христинівської районної ради Черкаської області, назва роботи «Яблуневий
цвіт» (76 балів);

31. Снєжко Арсен, учень 6 класу, вихованець гуртка "Віконце в природу" Івано-
Франківської міської дитячої екологічної станції, назва роботи «Віночок» (76
балів);

32. Наум  Юліана,  учениця  5  класу,  вихованка  гуртка  «Квітникарі-
аранжувальники»  Івано-франківської  міської  дитячої  екологічної  станції,
назва роботи «Візерунок» (76 балів);

33. Коломієць Олександра, учениця 11 класу Середньої загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів № 8 міста Сєвєродонецька Луганської області,  назва роботи
«Квітів аромат» (75 балів);

34. Мостова Євгенія, учениця 10 класу Середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів  №  8  міста  Сєвєродонецька  Луганської  області,  назва  роботи
«Весняна казка» (75 балів);

35. Проців  Каріна,  вихованка арт-студії  «Барви»  Центру дитячої  та  юнацької
творчості  Кам’янка-Бузької  міської  ради  Львівської  області,  назва  роботи
«Лотос» (75 балів);

36. Бібик  Аліна,  учениця  7  класу  навчально-виховного  комплексу
«Новоєлизаветівська  загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний
навчальний заклад» Донецької області, назва роботи «Мрійлива» (76 балів);



37. Вахнякова Анастасія, вихованка гуртка «Художній розпис» Васильківського
міського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Київської  області,  назва
роботи «Весна – світло надії» (76 балів).

VІІ.  Нагороджуються  електронними  Дипломами  І  ступеня
Всеукраїнського заочного тематичного конкурсу «День рослин – 2019» у
категорії «Малюнок» номінація «Квітка з легенди»:
1. Акімова Аліна, учениця 7 класу Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ

ступенів № 87 Дніпропетровської області, назва роботи «Афродіта і легенда
про маки» (96 балів);

2. Безпятчук  Анастасія,  учениця  9  класу  Богданівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Тульчинського району Вінницької області, назва роботи
«Легенда про кохання» (96 балів);

3. Бондаренко Віталія, учениця 10 класу Іванківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 2 Київської області,  назва роботи «Vergiss mein nicht (Не
забудь мене)» (96 балів);

4. Віднічук  Анастасія, учениця 5 класу, вихованка гуртка «Людина і довкілля»
комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» смт Рокитне
Рокитнівського  району  Рівненської  області,  назва  роботи  «Білі  лілеї»  (98
балів);

5. Гузюк  Уляна,  учениця  7  класу,  вихованка  гуртка  "Чарівний  олівець"
Костопільського будинку школярів та юнацтва Костопільської районної ради
Рівненської області, назва роботи «Цариця квітів» (98 балів);

6. Дзюман Тетяна, учениця 7 класу, вихованка гуртка «Фантазуй з природою»
Центру  еколого-натуралістичної  творчості  Білоцерківської  міської  ради
Київської області, назва роботи «Дельфініум» (96 балів);

7. Добровольська  Анастасія,  учениця  10  класу  комунального  закладу
«Опорний заклад освіти «Поромівський ліцей», назва роботи «Легенда про
конвалію» (97 балів);

8. Дробниця Дмитро, учень 6 класу Новоселицької гімназії міста Новоселиця
Чернівецької області, назва роботи «Легенда про вербу» (97 балів);

9. Дубковецький Дмитро, учень 10 класу Кострижівського закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів Чернівецької області, назва роботи «Легенда
про маки» (95 балів);

10. Заплєталова  Сніжана,  учениця  8  класу  Архангельськослобідської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Каховської  районної  ради
Херсонської області, назва роботи «Легенда про барвінок» (95 балів);

11. Засенко  Євгенія,  учениця  9  класу,  вихованка  гуртка  "Образотворче
мистецтво" Драбівського районного Будинку дитячої творчості Драбівської
районної ради Черкаської області, назва роботи «Легенда про конвалію» (96
балів);



12. Когут Богдана, учениця 6 класу, вихованка гуртка "Образотворче мистецтво"
Житомирського  міського  центру  науково-технічної  творчості  учнівської
молоді Житомирської області, назва роботи «Шипшина» (96 балів);

13. Колотій  Ніка,  учениця  8  класу,  вихованка  гуртка  «Чарівний  пензлик»
Чорнянської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Каховської  районної
ради  Херсонської  області,  назва  роботи  «Давньогрецька  легенда  "Поява
червоної квітки"» (96 балів);

14. Кононенко Дар'я,  учениця  7  класу, вихованка  гуртка  «Чарівний  пензлик»
Чорнянської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Каховської  районної
ради Херсонської області, назва роботи «Легенда про нарцисс» (97 балів);

15. Кравченко Єлизавета,  учениця 6 класу Спеціалізованої  загальноосвітньої  
школи  І-ІІІ  ступенів  №  4  з  поглибленим  вивченням  англійської  мови
Горішньоплавнівської  міської  ради  Полтавської  області,  назва  роботи
«Васильки» (97 балів);

16. Левченко Вікторія, учениця 9 класу, вихованка гуртка «Чарівний пензлик»
Чорнянської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Каховської  районної
ради Херсонської області,  назва роботи «Давньоримська легенда про білу
троянду» (98 балів);

17. Линник  Ангеліна,  вихованка  гуртка  «Образотворче  мистецтво»
Нововолинського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості,  назва  роботи
«Дівчина калина» (98 балів);

18. Максимчук Ірина, учениця 8 класу Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІ
ступенів № 4 Чернігівської області, назва роботи «Чарівна квітка» (97 балів);

19. Наум  Юліана,  учениця  5  класу,  вихованка  гуртка  «Квітникарі-
аранжувальники»  Івано-франківської  міської  дитячої  екологічної  станції,
назва роботи «Легенда про мак» (97 балів);

20. Осадча Анастасія, учениця 9 класу Андрушківського ліцею ім. А.Н. Вітрука
Житомирської області, назва роботи «Папороть» (96 балів);

21. Охрименко Альона,  учениця  6  класу, вихованка  гуртка  "Юні  квітникарі"
Покотилівської станції юних натуралістів Харківської районної ради, назва
роботи «Нарцис» (96 балів);

22. Підгородецька  Анастасія,  учениця  5  класу  КОЗО  "Глибочицький  ліцей"
Глибочицької сільської ради Житомирського району Житомирської області,
назва роботи «Квіти Марії» (96 балів);

23. Пустовойтова  Аріна,  учениця  6  класу,  вихованка  гуртка  «Птахи  рідного
краю» Глухівського міського центру позашкільної освіти Глухівської міської
ради Сумської області, назва роботи «Червоні маки - пам'ять про закоханих»
(95 балів);

24. Рижевська  Дарина-Людмила,  учениця  9  класу  Матвіївської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – дитячий садок  Шумського району
Тернопільської області, назва роботи «Нарцисс» (95 балів);



25. Русиняк  Анна,  учениця  5  класу,  вихованка  гуртка  "Школа  основ
журналістики" комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості»
смт Рокитне Рокитнівського району Рівненської області, назва роботи «Квіти
русалки» (95 балів);

26. Савченко Дар’я, вихованка гуртка "Фантазія" Новгород-Сіверського Центру
дитячої  та  юнацької  творчості  Новгород-Сіверської  міської  ради
Чернігівської  області,  назва роботи «Латаття -  будиночок для ельфів» (95
балів);

27. Самофалова  Марія,  учениця  7  класу,  вихованка  гуртка  «Літературне
краєзнавство»  Енергодарського  центру  туризму,  краєзнавства  та  спорту
Енергодарської  міської  ради  Запорізької  області,  назва  роботи  «Квітка
папороті-квітка краси» (96 балів);

28. Сахнова  Дар’я, учениця 7 класу Мирненського ліцею Малолюбашанської
сільської  ради  Костопільського  Району  Рівненської  області,  назва  роботи
«Афродіта і біла троянда» (96 балів);

29. Сємьонова Анастасія,  учениця 8  класу, вихованка ІЗО-студії  "Arcobaleno"
комунальної організації (установи, закладу) Комплекс позашкільної освіти з
дітьми  та  юнацтвом  Рубіжанської  міської  ради  Луганської  області,  назва
роботи «Легенда про конвалію» (97 балів);

30. Степанчук Олександра,  учениця  10 класу  ліцейю № 25  міста  Житомира,
назва роботи «Легенда про незабудки» (97 балів);

31. Стрелюк Богдана, учениця 7 класу Стовпинської загальноосвітньої школи І-
ІІ ступенів Житомирської області, назва роботи «Квітка папороті» (96 балів);

32. Юденко Катерина, учениця 10 класу Савинківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів  Корюківської  районної  ради  Чернігівської  області,  назва
роботи «Аконіт - джунгарський борець» (96 балів).

VІІІ.  Нагороджуються  електронними  Дипломами  ІI ступеня
Всеукраїнського заочного тематичного конкурсу «День рослин – 2019» у
категорії «Малюнок» номінація «Квітка з легенди»:
1. Байсак Анна,  учениця 7  класу Криворізької  загальноосвітньої  школи І-ІІІ

ступенів  №  88  Дніпропетровської  області,  назва  роботи  «Сонях  -  квітка
сонця» (86 балів);

2. Бандура Руслана, учень 9 класу, вихованець студії образотворчого мистецтва
"Імпреса-Арт" Центру дитячої та юнацької творчості Рокитнянського району
Київської області, назва роботи «На щастя» (86 балів);

3. Бартєнєва  Олександра,  учениця  10  класу,  вихованка  народної  студії
декоративного розпису "Чонгар-сад" Чонгарської загальноосвітньої школи І-
ІІ  ступенів  Генічеської  районної  ради  Херсонської  області,  назва  роботи
«Легенда про квітку» (86 балів);



4. Білозьорова Кристина, учениця 10 класу, вихованка гуртка «Журналістика»
Будинку творчості дітей та юнацтва (м. Мирноград) Донецької області, назва
роботи «Весняне диво» (86 балів);

5. Богданець Катерина, учениця 9 класу Рокитнівського навчально-виховного
комплексу  "Школа  І-ІІІ  ступенів-ліцей"  Рівненської  області,  назва  роботи
«Квітка дівочої чистоти» (85 балів);

6. Борисюк Ольга, учениця 10 класу опорного закладу «Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів села Прилісне», назва роботи «Легенда про мак» (85 балів);

7. Буйненок Олена, учениця 9 класу Семенівського закладу загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів № 3 Семенівської міської ради Чернігівської  області,
назва роботи «Зачарована красуня» (88 балів);

8. Бучинська Тетяна, учениця 7 класу Вишнівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ  ступенів  
№ 4 Києво-Святошинської районної державної адміністрації, назва роботи
«Ніжність» (88 балів);

9. Віслогузова Єлізавета,  учениця 9 класу, вихованка ІЗО-студії  "Arcobaleno"
Комунальної організації (установа, заклад) Комплекс позашкільної освіти з
дітьми  та  юнацтвом  Рубіжанської  міської  ради  Луганської  області,  назва
роботи «Вершник і кульбаба» (87 балів);

10. Гавлік  Оксана,  учениця  8  класу  комунального  закладу  «Опорний  заклад
освіти  «Поромівський  ліцей»,  назва  роботи  «Легенда  про  троянду»  (87
балів);

11. Голюк  Ярина,  учениця  7  класу  Великодедеркальської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Шумського району Тернопільської області, назва роботи
«Мальва» (87 балів);

12. Грушко Денис, учень 6 класу комунального закладу «Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 15 Вінницької міської ради Вінницької області, назва роботи
«Легенда про нарцис» (85 балів);

13. Губа  Іван,  учень  7  класу,  вихованець  гуртка  "Акварелька"  комунального
закладу "Волноваський районний будинок дитячої  та  юнацької  творчості"
Волноваської районної ради Донецької області, назва роботи «Шафран» (86
балів);

14. Гуменюк Наталія, учениця 8 класу Тернопільської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 22, назва роботи «Мак» (85 балів);

15. Данілевська  Марія,  учениця  7  класу,  вихованка  народної  студії
декоративного розпису "Чонгар-сад" Чонгарської загальноосвітньої школи І-
ІІІ  ступенів  Генічеської  районної  ради  Херсонської  області,  назва  роботи
«Квітка степу» (86 балів);

16. Джос Олександра, учениця 9 класу, вихованка гуртка "Декор" Токмацького
Центру дитячої та юнацької творчості Токмацької міської ради Запорізької
області, назва роботи «Півонія - символ успіху і достатку» (85 балів);



17. Зборовська Вікторія, учениця 7 класу, вихованка гуртка «Народна творчість»
Обласного еколого-натуралістичного центру учнівської  молоді Мико-
лаївської області, назва роботи «Квітка щастя» (85 балів);

18. 2Зубкова Міла, учениця 8 класу, вихованка гуртка «Декоративне малювання
та аплікація» Іванківського районного центру дитячої та юнацької творчості
Київської області, назва роботи «Нарцисс» (85 балів);

19. Камінчук  Катерина,  учениця  8  класу,  вихованка  гуртка  «Екологічний»
комунальної  установи  Потіївської  сільської  ради  "Потіївський  ліцей"
Житомирської області, назва роботи «Цвіт папороті» (86 балів);

20. Ковалевська Марія,  учениця  9 класу  Іванківського районного  ліцею
Київської області, назва роботи «Троянда» (86 балів);

21. Ковальська  Юлія,  учениця  9  класу,  вихованка  студії  образотворчого
мистецтва  "Імпреса-Арт"  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Рокитнянського району Київської області, назва роботи «Сакура» (86 балів);

22. Ковтун Софія, учениця 6 класу, вихованка гуртка «Образотворче мистецтво»
Ніжинського будинку дітей та юнацтва Чернігівської області, назва роботи
«Маки на галявині» (88 балів);

23. Корнієнко  Анастасія,  учениця  8  класу,  вихованка  гуртка  "Виготовлення
сувенірів"  Драбівського районного Будинку дитячої  творчості  Драбівської
районної ради Черкаської області,  назва роботи «Ніч проти Івана Купала»
(88 балів);

24. Коросько  Ярослав,  учень  5  класу,  вихованець  гуртка  «Образотворче
мистецтво»  Нідинського  будинку  дітей  та  юнацтва  Чернігівської  області,
назва роботи «Красені іриси» (88 балів);

25. Крамаренко Катерина,  учениця  6  класу Спеціалізованої  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  №  4  з  поглибленим  вивченням  англійської  мови
Горішньоплавнівської  міської  ради  Полтавської  області,  назва  роботи
«Соняшник» (87 балів);

26. Кутова  Тетяна,  учениця  9  класу,  вихованка  гуртка  "Юні  музеєзнавці-
патріоти"  Деснянського  позашкільного  навчального  закладу  "Центр
творчості  дітей  та  юнацтва"  Деснянської  селищної  ради  Чернігівської
області, назва роботи «Вінок з Барвінку» (87 балів);

27. Лісовенко  Софія,  вихованка  гуртка  «Природа  і  творчість»  Охтирського
міського  центру  позашкільної  освіти  –  Мала  академія  наук  учнівської
молоді, назва роботи «Квітка – душа» (88 балів);

28. Мирончук  Марія,  вихованка  гуртка  «Соняшник»  Києво-Святошинського
районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Київської області, назва роботи «Біля лілія» (86 балів);

29. Молот  Надія,  учениця  11  класу,  вихованка  гуртка  «Географічне
краєзнавство» Іванківського районного центру дитячої та юнацької творчості
Київської області, назва роботи «Чарівний цвіт папороті» (86 балів);



30. Наконечна  Анна,  вихованка  гуртка  «Декоративне  птахівництво»
Шепетівського  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Хмельницької області, назва роботи «Лілія» (87 балів);

31. Новикова Дарія, учениця 6 класу Опорного навчального закладу «Квітнева
загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів» Житомирської області,  назва роботи
«Бузок і весна» (88 балів);

32. Примак  Катерина,  учениця  9  класу,  вихованка  гуртка  "Чарівники"
комунального  закладу  "Волноваський  районний  будинок  дитячої  та
юнацької  творчості"  Волноваської  районної ради Донецької  області,  назва
роботи «Перша квітка – крокус» (87 балів);

33. Пугачова  Марія,  учениця  Вишнівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів № 4, назва роботи «Квітка з легенди» (87 балів);

34. Резнікова  Євгенія,  учениця  8  класу  Вугледарського  навчально-виховного
комплексу  «Політехнічний ліцей  –  загальноосвітня  школа   I–II ступеня"
Донецької області, назва роботи «Квітка надії» (88 балів);

35. Рогожина Єлизавета,  учениця 8 класу, вихованка гуртка "Юні квітникарі"
Покотилівської  станції  юних  натуралістів  Харківської  районної  ради
Харківської області, назва роботи «Нарцис» (85 балів);

36. Романюк  Маргарита,  учениця  7  класу,  вихованка  студії  образотворчого
мистецтва  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Рокитнянського  району
Київської області, назва роботи «Не забудь мене» (85 балів);

37. Руда  Поліна,  учениця  8  класу,  вихованка  ІЗО-студії  "Arcobaleno"
комунальної організації (установи, закладу) Комплекс позашкільної освіти з
дітьми  та  юнацтвом  Рубіжанської  міської  ради  Луганської  області,  назва
роботи «Хлопчик та тюльпан» (85 балів);

38. Руденко Асмік,  учениця 9 класу, вихованка народної  студії  декоративного
розпису  "Чонгар-сад"  Чонгарської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Генічеської  районної  ради  Херсонської  області,  назва  роботи  «Степова
красуня» (86 балів);

39. Руденко Тетяна,  учениця  10 класу  Хорошівської гімназії Житомирської
області, назва роботи «Легенда про троянду» (86 балів);

40. Скоропадик  Діана,  вихованка  гуртка  «Живопис»  Ірпінського  центру
позашкільної освіти Ірпінської міської ради Київської області, назва роботи
«Квітка сонця» (86 балів);

41. Скоропадик  Діана,  вихованка  гуртка  «Живопис»  Ірпінського  центру
позашкільної освіти Ірпінської міської ради Київської області, назва роботи
«Червоний мак» (86 балів);

42. Солтан Самура, учень 9 класу, вихованець студії образотворчого мистецтва
"Імпреса-Арт" Центру дитячої та юнацької творчості Рокитнянського району
Київської області, назва роботи «Подих весни» (87 балів);



43. Тепленко Альона,  учениця 6 класу, вихованка гуртка "Лікарські  рослини"
Корсунь-Шевченківського районного центру дитячої та юнацької творчості
Черкаської області, назва роботи «Чистотіл врятує вроду» (87 балів);

44. Ткаченко Анна, учениця 6 класу, вихованка гуртка «Прикладні мистецтва»
Ніжинського будинку дітей та юнацтва Чернігівської області, назва роботи
«Закохані Нарциси» (87 балів);

45. Троян  Оксана,  учениця  8  класу  Великодедеркальської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Шумського району Тернопільської області, назва роботи
«У пошуках молодості» (88 балів);

46. Федорченко Вікторія,  вихованка  гуртка  «Люби  і  знай  свій  рідний  край»
Києво-Святошинського районного центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді, назва роботи «Первісток весни» (88 балів);

47. Цимбал  Аліса,  вихованка  Народної  художньої  студії  АРТ  Бучанського
центру позашкільної роботи Київської області, назва роботи «Лілея - квітка з
легенди» (87 балів);

48. Чирко Вікторія, учениця 8, вихованка народної студії декоративного розпису
"Чонгар-сад" Чонгарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Генічеської
районної  ради  Херсонської  області,  назва  роботи  «Таврійський  цвіт»  (87
балів);

49. Шевчук Валентин, учень 6 класу Чорнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Каховської районної ради Херсонської області, вихованець гуртка
"Фантезер"  комунального  закладу  "Районний  центр  дитячої  та  юнацької
творчості  Каховської  районної  ради  Херсонської  області,  назва  роботи
«Брати Чорнобривці» (87 балів);

50. Щербатих  Діана,  учениця  9  класу,  вихованка  ІЗО-студії  "Arcobaleno"
комунальної організації (установи, закладу) Комплекс позашкільної освіти з
дітьми  та  юнацтвом  Рубіжанської  міської  ради  Луганської  області,  назва
роботи «Легенда про тюльпан» (86 балів);

51. Яременко  Павло,  учень  7  класу  Киселівського  навчально-виховного
комплексу "Загальноосвітній  навчальний заклад -  дошкільний навчальний
заклад"  Чернігівської  районної  ради  Чернігівської  області",  назва  роботи
«Квітка сонця» (86 балів).

ІХ.  Нагороджуються  електронними  Дипломами  ІІІ  ступеня
Всеукраїнського заочного тематичного конкурсу «День рослин – 2019» у
категорії «Малюнок» номінація «Квітка з легенди»:
1. Анохіна  Анастасія,  учениця 8  класу, вихованка гуртка «Кольоровий світ»

Іванківського  районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Київської
області, назва роботи «Квітка сонця» (76 балів);

2. Артюх Діана, учениця 11 Семенівського закладу загальної середньої освіти
І-ІІІ  ступенів  № 3  Семенівської  міської  ради  Чернігівської  області,  назва
роботи «Незабудка» (76 балів);



3. Бацман  Юлія,  учениця  8  класу  Козівської  загальноосвітньої  школи  ІІІ
ступенів  №  1  Тернопільської  області,  назва  роботи  «Чорнобривці»  (76
балів);

4. Безручко Андрій, учень 6 класу Семенівського закладу загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів № 3 Семенівської міської ради Чернігівської  області,
назва роботи «Маки з легенди "Подніпров'я» (76 балів);

5. Бовкун Данило, учень 9 класу Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 30, назва роботи «Квітка з легенди» (77 балів);

6. Бондарєва Софія, учениця 6 класу Середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 6 м. Сєвєродонецька Луганської області, назва роботи «Крокус-
Весняна перлина» (77 балів);

7. Бондарчук Вероніка, учениця 7 класу Ємільчинського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №
1, назва роботи «Кришталева Галатея» (78 балів);

8. Василюк  Вікторія,  вихованка  гуртка  «Художній  розпис»  Васильківського
міського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Київської  області,  назва
роботи «Бузкова фантазія» (78 балів);

9. Вовк Василь, учень 8 класу КУ "Центр розвитку дітей та молоді" Узинської
міської  ради  Київської  області,  назва  роботи  «Таємниця  нев'янучої
молодості» (78 балів);

10. Головко  Альбіна,  учениця  6  класу,  вихованка  гуртка  "Юні  квітникарі"
Покотилівської станції юних натуралістів Харківської районної ради, назва
роботи «Верба» (77 балів);

11. Гресько  Діана,  вихованка  Бородянського  районного  центру  дитячої  та
юнацької  творчості  Київської  області,  назва  роботи  «Чарівна  квітка»  (75
балів);

12. Гурей Вікторія,  учениця 9 класу Вівсянської  загальноосвітньої  школи І-ІІ
ступенів Козівського району Тернопільської області, назва роботи «Легенда
про ромашку» (75 балів);

13. Гуренко Олена, вихованка Чечельницького районного будинку дитячої твор-
чості Вінницької області, назва роботи «Легенда про нарцисса» (75 балів);

14. Гутковська Маріана, учениця 9 класу філії навчально-виховного комплексу
(заклад  дошкільної  освіти  –  заклад  середньої  освіти)  І-ІІ  ступенів  с.
Михайлівка  опорного  навчального  закладу  «Заклад  загальної  середньої
освіти  І-ІІІ  ступенів  №  2  імені  І.  Богуна  
м. Ямпіль», назва роботи «Безкінечність буття» (75 балів);

15. Давидова  Єва,  учениця  7  класу,  вихованка  гуртка  «Юні  рослинники»
комунального закладу "Партизанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів"
Дніпровської  районної  ради  Дніпропетровської  області,  назва  роботи
«Чарівна квітка» (75 балів);

16. Дідус  Мирослава,  учениця  8  класу  Закладу  загальної  середньої  освіти
Ємільчинська гімназія Житомирської області, назва роботи «Міфічна квітка
папороті» (75 балів);



17. Дубенець Марія, учениця 9 класу Ватутінської загальноосвітньої школи  І-ІІІ
ступенів  №  2  імені  М.Ф.  Ватутіна  Ватутінської  міської  ради  Черкаської
області, назва роботи «Нарцисс» (75 балів);

18. Ілюк  Мирослава,  учениця  7  класу  Князівського  навчально-виховного
комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний
заклад" Рівненської області, назва роботи «Цвіт Папороті» (76 балів);

19. Каменська Вероніка,  учениця  5  класу Киселівського навчально-виховного
комплексу "Загальноосвітній  навчальний заклад -  дошкільний навчальний
заклад"  Чернігівської  районної  ради  Чернігівської  області",  назва  роботи
«Долина маків» (76 балів);

20. Коваленко  Єлизавета,  учениця  5  класу  Підлубівського  закладу  загальної
середньої освіти Ємільчинської селищної ради Житомирської області, назва
роботи  «Тільки сонце відігрілось  –  скрізь  кульбабки розпустились...»  (75
балів);

21. Ковальчук  Вікторія,  учениця  10  класу  Савинківської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Корюківської районної ради Чернігівської області, назва
роботи «Підсніжник - символ надії» (76 балів);

22. Корчинська Іванна, учениця 7 класу Журавлівської загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів Барського району Вінницької області, назва роботи «Блакитні
Проліски» (76 балів);

23. Коток  Катерина,  учениця  8  класу,  вихованка  Студії  образотворчого
мистецтва  "Імпреса-Арт"  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Рокитнянського райоу Київської області, назва роботи «Галантус» (77 балів);

24. Кугитко  Марина,  учениця  11  класу  Підлубівського  загальноосвітнього
закладу І-ІІІ ступенів Ємільчинської селишної ради Житомирської області,
назва роботи «Хай завжди мене верба та й додому поверта» (77 балів);

25. Легомина  Дар’я,  вихованка  гуртка  «Художній  розпис»  Васильківського
міського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Київської  області,  назва
роботи «Легенда про квітку мати-й-мачуха» (78 балів);

26. Ляліна Вероніка, вихованка гуртка "Берегиня" Новгород-Сіверського Центру
дитячої  та  юнацької  творчості  Новгород-Сіверської  міської  ради
Чернігівської області, назва роботи «Лілії-краплі, що впали на землю» (76
балів);

27. Лясковська  Поліна,  учениця  5  класу,  вихованка  гуртка  «Образотворче
мистецтво»  Ніжинського будинку дітей  та  юнацтва  Чернігівської  області,
назва роботи «Латаття на озері» (78 балів);

28. Мадяр Марагрита, учениця 7 класу, вихованка гуртка «Психологія засобами
арт-терапії» Районного позашкільного закладу "Донський еколого-натуралі-
стичний центр", назва роботи «Диво-квітка» (77балів);

29. Мамчур Тетяна, учениця 9 класу Тетерівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів  Тетерівської  ОТГ  Житомирської  області,  назва  роботи  «Квітка
Гери» (77 балів);



30. Мирончук Мар’яна, учениця 6 класу опорного навчального закладу «Квітне-
ва загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Житомирської області, назва роботи
«Маковий спокій» (76 балів);

31. Мухіна Анастасія, учениця 10 класу Криворізької загальноосвітньої школи І-
ІІІ  ступенів  № 87  Дніпропетровської  області,  назва  роботи  «Легенда  про
волошки» (76 балів);

32. Наливайко Олеся, учениця 6 класу Української загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Чернігівської області, назва роботи «Барвінок символ України»
(76 балів);

33. Ніколайчук  Надія,  учениця  6  класу,  вихованка  гуртка  "Образотворче
мистецтво"  Центру  позашкільної  роботи  Вітовської  райдержадміністрації
Миколаївська область, назва роботи «Квітка лотоса» (76 балів);

34. Олійник  Наталія,  учениця  8  класу,  вихованка  гуртка  «Юний  художник»
Іванківського  районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Київської
області, назва роботи «Квітка папороті» (78 балів);

35. Река Олександр, учень  5 класу, вихованець гуртка «Образотворче мистец-
тво»  Ніжинського будинку дітей  та  юнацтва Чернігівської області,  назва
роботи «Тюльпани» (78 балів);

36. Скрипчук  Євгеній,  учень  6  класу  Івачківського  навчально-виховного
комплексу "Загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  -  дошкільний навчальний
заклад" Рівненської області, назва роботи «Розквітає мальва край вікна» (77
балів);

37. Слободянюк Іванна, учениця 7 класу Шкроботівського навчально-виховного
комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад» Шумського району Тернопільської області, назва роботи
«Маки» (77 балів);

38. Собко Олександр,  учень 10 класу, вихованець гуртка "Юні господарочки"
Сторожинецького  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді на базі Старобросковецького НВК Чернівецької області, назва роботи
«Самозакоханий Нарцисс» (76 балів);

39. Степенко Діана, учениця 10 класу, вихованка гуртка "Юні екологи" Центру
дитячої та юнацької творчості Овруцької міської ради Житомирської області,
назва роботи «Чорнобривців насіяла мати...» (76 балів);

40. Федь Володимир,  учень  11 класу  Вищого професійного училища № 7 м.
Кременчука Полтавської області, назва роботи «Лотос - символ буття зем-
ного» (76 балів);

41. Хоменко Ігор, учень 11 класу, вихованець студії декоративно-ужиткового та
образотворчого  мистецтва  "Палітра"  Баришівського  районного  центру
позашкільної роботи «Мрія» Баришівської селищної ради Київської області,
назва роботи «Легендарний Нарцисс» (75 балів);

42. Циглер Тетяна, учениця 9 класу, вихованка гуртка "Палітра" комунального
закладу "Волноваський районний будинок дитячої  та  юнацької  творчості"



Волноваської районної ради Донецької області, назва роботи «Легенда про
маленьку пташку» (75 балів);

43. Шаригін Тимур, учень 5 класу, вихованець гуртка "Юні садівники" Міської
станції  юних  натуралістів  міста  Миколаєва  Миколаївської  області,  назва
роботи «Фантазія» (75 балів);

44. Шевченко Дар'я, учениця 7 класу Бахмацької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 1 Бахмацької районної ради Чернігівської області, назва роботи
«Квітка папороті» (75 балів);

45. Шинкаренко Анастасія, учениця 10 класу Спеціалізованої загальноосвітньої 
школи  І-ІІІ  ступенів  №  4  з  поглибленим  вивченням  англійської  мови
Горішньоплавнівської  міської  ради   Полтавської  області,  назва  роботи
«Гіацинт» (75 балів);

46. Шулякова  Катерина,  учениця  8  класу,  вихованка  ІЗО-студії  "Arcobaleno"
комунальної організації (установа, заклад) Комплекс позашкільної освіти з
дітьми  та  юнацтвом  Рубіжанської  міської  ради  Луганської  області,  назва
роботи «Зірка-астра» (76 балів);

47. Якімова Аліна, учениця 7 класу Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів  №  87  Дніпропетровської  області,  назва  роботи  «Народження
червоної троянди» (76 балів);

48. Ярмоленко Юлія,  учениця 8  класу, вихованка гуртка  «Ми малюємо світ»
Будинку художньої  творчості  дітей,  юнацтва та  молоді  міста  Переяслава-
Хмельницького Київської області, назва роботи «Зоряна калина – це краса і
врода нашої країни, нашого народу» (76 балів).

Х.  Нагороджуються  електронними  Дипломами  І  ступеня
Всеукраїнського заочного тематичного конкурсу «День рослин – 2019» у
категорії «Флористична картина»:
1. Рабович Софія, вихованка гуртка «Фітодизайн» загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів с. Гораймівка Маневицького району Волинської області,  назва
роботи «Квіти на вікні» (96 балів);

2. Нечипоренко  Діана,  вихованка  гуртка  «Дизайн  композицій»  Будинку
художньої  творчості  дітей,  юнацтва  та  молоді  міста  Переяслав-
Хмельницький Київської області, назва роботи «Спогад про літо» (96 балів);

3. Богуш Владислава, вихованка гуртка «Флористика» Іванківського районного
центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Київської  області,  назва  роботи
«Повернення до рідного краю» (96 балів);

4. Слупський Ілля,  вихованець гуртка «Стиль та  візаж» Бучанського центру
позашкільної роботи, назва роботи «Пісня для коханої» (96 балів);

5. Толстих  Ксенія,  вихованка  гуртка  «Ошибана»  Вишгородського районного
Центру  художньої  творчості  дітей,  юнацтва  та  молоді  «Дивосвіт»,  назва
роботи «Букет польових квітів» (96 балів);



6. Ковтуненко  Анастасія,  вихованка  гуртка  «Декор»  Токмацького  Центру
дитячої та юнацької творчості Токмацької міської ради Запорізької області,
назва роботи «Флористична картина» (96 балів);

7. Бондаренко  Каріна,  вихованка  гуртка  «Квіти  рідного  краю»  Вінницької
обласної станції юних натуралістів, назва роботи «Село! І серце одпочине:
село на нашій Україні – неначе писанка, село! Зеленим гаєм поросло…» (96
балів);

8. Борщова  Каміла,  вихованка  гуртка  «Природний  мікс»  комунальної
організації (установи, закладу) Комплекс позашкільної роботи з дітьми та
юнацтвом  Рубіжанської  міської  ради  Луганської  області,  назва  роботи
«Родинне гніздечко» (96 балів);

9. Абдурахманова  Тетяна,  вихованка  гуртка  «Природний  мікс»  комунальної
організації (установи, закладу) Комплекс позашкільної роботи з дітьми та
юнацтвом  Рубіжанської  міської  ради  Луганської  області,  назва  роботи
«Кішка» (96 балів);

10. Королик Роман, вихованець гуртка «Фітодизайн» Івано-Франківської міської
дитячої екологічної станції, назва роботи «Колібрі» (96 балів).

ХІ.  Нагороджуються  електронними  Дипломами  ІI ступеня
Всеукраїнського заочного тематичного конкурсу «День рослин – 2019» у
категорії «Флористична картина»:
1. Басадаєва  Анастасія,  Бухтіярова  Юлія,  учениці  9  класу  Павлоградської

загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  19  Дніпропетровської  області,
назва роботи «Квіти Сонця» (86 балів);

2. Філоненко Тетяна, вихованка гуртка «Декоративне мистецтво» Малинського
міського центру дитячої та юнацької творчості Житомирської області, назва
роботи «Панно Букет квітів» (86 балів);

3. Авраменко Катерина, вихованка гуртка «Дизайн композицій» закладу освіти
Будинок  художньої  творчості  дітей,  юнацтва та  молоді  міста  Переяслава-
Хмельницького Київської області, назва роботи «Диптих Квіти в кошиках»
(86 балів);

4. Веркалець  Христина,  вихованка  гуртка  «Флористика»  Солотвинського
Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Богородчанської  РДА  Івано-
Франківської області, назва роботи «Квіти у вазі» (86 балів);

5. Проценко Владислав, учень 8 класу Коробківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Каховської районної ради Херсонської області,  назва роботи
«Літо» (86 балів);

6. Кухарук Софія,  вихованка гуртка «Фітодизайн» Центру творчості дітей та
юнацтва м. Тернопіль, назва роботи «Флористична картина» (86 балів);

7. Бондаренко  Каріна,  вихованка  гуртка  «Квіти  рідного  краю»  Вінницької
обласної станції юних натуралістів, назва роботи «Поезія неба» (86 балів);



8. Месропян  Жанна,  вихованка  Народного  гуртка  декоративно-ужиткового
мистецтва  «Юний  художник»  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Чорнобаївської  районної  ради  Черкаської  області,  назва  роботи  «Цвіте
калина» (86 балів);

9. Коваленко  Анастасія,  вихованка  гуртка  народної  творчості  районного
позашкільного  закладу  «Донський  еколого-натуралістичний  центр»
Донецької області, назва роботи «Смачного чаювання» (86 балів);

10. Петренко Анна,  вихованка  гуртка  «Юні  акваріумісти»  Івано-Франківської
міської  дитячої  екологічної  станції,  назва  роботи  «Квіти  в  глечику»  (86
балів);

11. Королик Роман, вихованець гуртка «Фітодизайн» Івано-Франківської міської
дитячої екологічної станції, назва роботи «Райський птах» (86 балів).

ХІІ.  Нагороджуються  електронними  Дипломами  ІІІ  ступеня
Всеукраїнського заочного тематичного конкурсу «День рослин – 2019» у
категорії «Флористична картина»:
1. Хотинська  Анжеліка,  вихованка  гуртка  «Чарівний  олівець»  комунального

закладу «Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості»
Донецької області, назва роботи «Квіткова ніжність» (76 балів);

2. Звіздарюк Ольга, вихованка гуртка «Сувенір» комунальної установи «Центр
розвитку  дітей  та  молоді»  м.  Узин  Білоцерківського  району  Київської
області, назва роботи «Спогади про діто» (76 балів);

3. Бурма  Марія,  вихованка  гуртка  «Декоративне  мистецтво»  Малинського
міського центру дитячої та юнацької творчості Житомирської області, назва
роботи «Панно Схід сонця» (77 балів);

4. Кіндзерська  Христина,  учениця  8  класу  Щепанівської  загальноосвітньої
школи  І-ІІ  ступенів  Тернопільської  області,  назва  роботи  «Стежина  до
храму» (77 балів);

5. Балабушка Уляна, вихованка гуртка «Юні лісівники» комунального закладу
«Кіровоградський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді», назва роботи «Пані Флора» (76 балів);

6. Кузнєцова  Ксенія,  вихованка  гуртка  «Флористика»  комунального  закладу
«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості», назва роботи
«Весняні квіти» (76 балів);

7. Попкова  Юліанна,  вихованка  гуртка  «Юні  квітникарі»  Сєвєродонецького
міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Луганської області, назва роботи «Квіткова феєрія» (77 балів);

8. Прокопенко  Єлізавета,  вихованка  гуртка  «Флористика»  комунального
закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості», назва
роботи «Барвистий настрій» (76 балів);

9. Кучер  Діана,  вихованка  гуртка  «Флористика»  Міської  станції  юних
натуралістів міста Миколаєва, назва роботи «Літній букет» (76 балів);



10. Базанова Анастасія, вихованка гуртка «Природа і творчість» Міської станції
юних натуралістів міста Миколаєва, назва роботи «Лісова фея» (76 балів);

11. Ткачук Андрій,  учень 4 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ  ступенів села
Буцин Волинської області, назва роботи «Букет квітів» (77 балів);

12. Сухобок  Євгенія,  учениця  6  класу  Семенівського  закладу  загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3 Семенівської міської ради Чернігівської
області, назва роботи «Літній ранок» (77 балів);

13. Шестакова Марія, вихованка гуртка «Прикладний дизайн» Житомирського
центру  творчості  дітей  і  молоді,  назва  роботи  «Нічний  охоронець»  (77
балів);

14. Юзва  Юлія,  вихованка  гуртка  «Фітодизайн»  Центру  творчості  дітей  та
юнацтва м. Тернопіль, назва роботи «Лісова красуня» (76 балів);

15. Сирко  Софія,  вихованка  гуртка  «Еколозинка»  Івано-Франківської  міської
дитячої екологічної станції, назва роботи «Фіалковий розмай» (76 балів);

16. Воробчак  Христина,  вихованка  гуртка  «Аматори  рослинництва»  Івано-
Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції,  назва  роботи  «Квіткова
рапсодія» (76 балів).

ХІІІ.  Нагороджуються  електронними  Дипломами  І  ступеня
Всеукраїнського заочного тематичного конкурсу «День рослин – 2019» у
категорії «Ботанічний кросворд»:
1. Курило  Денис,  учень  7  класу  Криворізької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ

ступенів № 88, назва роботи Знайомі незнайомці» (96 балів);
2. Литовченко Вікторія,  учениця  9  класу  Скородистицької  загальноосвітньої

школи  І-ІІ  ступенів  «Школа  життєтворчості»  Іркліївської  сільської  ради
Черкаської області, назва роботи «Нетрадиційний ланцюжок» (96 балів);

3. Мельник Катерина, учениця 7 класу Карасинської загальноосвітньої школи
І-ІІ  ступенів  Клесівської  селищної  ради Сарненського району Рівненської
області, назва роботи Загадково-дивовижні рослини» (96 балів);

4. Мельников Микола, учень 10 класу Овруцького закладу загальної середньої
освіти  І-ІІІ  ступенів  №  3  Житомирської  області,  назва  роботи  Квіткова
феєрія різних країн світу» (97 балів);

5. Перколаба  Ірина,  учениця  8  класу  Мигалівецького  навчально-виховного
комплексу  «Заклад  загальної  середньої  освіти  І-ІІ  ступенів  –  заклад
дошкільної  освіти»  імені  Анатолія  Гарматюка  Барського  району,  назва
роботи « Рослини – символи України» (97 балів);

6. Радецька  Катерина,  учениця  9  класу,  вихованка  екологічного  гуртка
комунальної  установи  опорний навчальний  заклад  «Романівська  гімназія»
Житомирської області, назва роботи «Полісся квітуче» (95 балів);

7. Рудь Ігор, учень 9 класу Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 1  Лубенської  міської  ради  Полтавської  області,  назва  роботи  «Родина
Хрестоцвіті (Капустяні)» (96 балів);



8. Саглаєва  Катерина,  учениця  навчально-виховного  комплексу
«Миролюбівська  загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний
навчальний  заклад»  Покровської  районної  ради  Донецької  області,  назва
роботи «Квітучі символи держав світу» (96 балів);

9. Середа Евеліна, учениця 10 класу Павлоградської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 19, назва роботи «Функціонування рослинного організму»
(96 балів);

10. Тетькова Валерія, учениця 8 класу Павлоградської загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів № 9, назва роботи «Голонасінні» (97 балів);

11. Учні  7  класу  Хочинської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів,  назва
роботи Ліки з огороду» (97 балів);

12. Фролов  Максим,  учень  9  класу  Лубенської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів  № 1  Лубенської  міської  ради  Полтавської  області,  назва  роботи
«Папоротеподібні» (95 балів);

13. Литовченко Вікторія,  учениця  9  класу  Скородистицької  загальноосвітньої
школи  І-ІІ  ступенів  «Школа  життєтворчості»  Іркліївської  сільської  ради
Черкаської області, назва роботи «Рослини – символи України» (95 балів);

14. Антоненко  Мирослава,  вихованка  гуртка  учнівського  самоврядування
«Лідер»  Іванківського  районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості,
назва роботи «Весняні квіти» (95 балів);

15. Верескун Тетяна, учениця 10 класу Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів  № 1  Лубенської  міської  ради  Полтавської  області,  назва  роботи
«Вищі спорові рослини» (96 балів);

16. Вітель Наталія, учениця 9класу Новгород-Сіверської гімназії № 1 імені Б.
Майстренка Новгород-Сіверської  міської  ради Чернігівської  області,  назва
роботи «Основні розділи ботаніки» (96 балів);

17. Дацків  Юрій,  вихованець  гуртка  «Флористика  і  фітодизайн  інтер’єру»
комунального  закладу  Скалатський  будинок  школярів,  назва  роботи
«Рослини вкраїнських ланів», «Лікарські рослини нашого краю» (96 балів);

18. Делійовський  Ярослав,  учень  7  класу  Коробківської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ  ступенів  Каховської  районної  ради Херсонської  області,  назва
роботи «Першоцвіти» (97 балів);

19. Домашенко  Софія,  учениця  6  класу  Новоекономічної  загальноосвітньої
школи І-ІІІ  ступенів  Покровської  районної  ради  Донецької  області,  назва
роботи «Квіткова феєрія», «Незвичайні рослини нашої планети» (97 балів);

20. Жидких  Дмитро,  вихованець  гуртка  «Юні  зоологи»  районного
позашкільного  закладу  «Донський  еколого-натуралістичний  центр»,  назва
роботи «Дерева» (97 балів);

21. Знайко  Роман,  учень  10  класу  Лубенської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів  № 1  Лубенської  міської  ради  Полтавської  області,  назва  роботи
«Зв’язки рослин з іншими організмами» (96 балів);



22. Волкова Дарина, учениця 6 класу Житомирської міської гуманітарної гімна-
зії № 23, назва роботи «Рослини в геральдиці» (96 балів);

23. Радецька  Катерина,  учениця  9  класу,  вихованка  екологічного  гуртка
комунальної  установи  опорний навчальний  заклад  «Романівська  гімназія»
смт.  Романів  Житомирської  області,  назва  роботи  «Полісся  квітуче»  (96
балів).

ХІV.  Нагороджуються  електронними  Дипломами  ІI ступеня
Всеукраїнського заочного тематичного конкурсу «День рослин – 2019» у
категорії «Ботанічний кросворд»:
1. Бєліч Катерина, учениця 10 класу Павлоградської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 19, назва роботи «Мікологія» (86 балів);
2. Бергман Максим,  учень  9  класу Лубенської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ

ступенів  № 1  Лубенської  міської  ради  Полтавської  області,  назва  роботи
«Голонасінні рослини» (85 балів);

3. Блиндюк Віктор,  учень 7  класу Дубрівської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ
ступенів Баранівського району Житомирської області,  назва роботи «Рідна
Україна – загадки на овочево-фруктову тематику» (85 балів);

4. Бойчева  Єлизавета,  учениця  8  класу,  вихованка  гуртка  «Юні  екологи»
Первомайської  міської  станції  юних  натуралістів  Миколаївської  області,
назва роботи «Сторінками легенд. Весняні квіти» (87 балів);

5. Гаргай  Юрій,  учень  7  класу  Тернопільської  спеціалізованої  школи  І-ІІІ
ступенів  №  29  з  поглибленим  вивченням  іноземних  мов,  назва  роботи
«Лікарські рослини» (86 балів);

6. Дацків  Юрій,  вихованець  гуртка  «Флористика  і  фітодизайн  інтер’єру»
комунального  закладу  Скалатський  будинок  школярів,  назва  роботи
«Рослини садів» (85 балів);

7. Клімова Ольга, учениця 8 класу Павлоградської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 19, назва роботи «Папоротеподібні» (85 балів);

8. Колодич  Михайло,  учень  8  класу,  вихованець  гуртка  «Клуб  любителів
природи  Феномен»  Великоомелянського  навчально-виховного  комплексу
«школа-гімназія», назва роботи «Папоротеподібні» (85 балів);

9. Куляш Вікторія,  учениця  7  класу  Тернопільської  спеціалізованої  школи  з
поглибленим вивченням іноземних мов І-ІІІ  ступенів  № 29,  назва  роботи
«Рослини» (85 балів);

10. Литовченко Вікторія,  учениця  9  класу  Скородистицької  загальноосвітньої
школи  І-ІІ  ступенів  «Школа  життєтворчості»  Іркліївської  сільської  ради
Черкаської області, назва роботи «Рослини – України» (86 балів);

11. Лук’янчук  Андрій,  учень  11  класу  комунального  навчального  закладу
Ходорівської  міської  ради  Львівської  області  заклад  загальної  середньої
освіти  І-ІІІ ступенів № 3 імені  Героя України Романа Точина, назва роботи
“Заказник Ходорівщини” (86 балів);



12. Махно Вікторія, учениця 9 класу Лубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів  № 1  Лубенської  міської  ради  Полтавської  області,  назва  роботи
«Первоцвіти» (86 балів);

13. Мельник  Анастасія,  учениця  6  класу  Старомайданської  філії  опорного
закладу загальної  середньої  освіти Стрибізька загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів  Курненської  сільської  ради  Пулинського  району  Житомирської
області, назва роботи «Рослини – символи України» (87 балів);

14. Назар Роксолана, учениця 7 класу Тернопільської спеціалізованої школи І-ІІІ
ступенів  №  29  з  поглибленим  вивченням  іноземних  мов,  назва  роботи
«Ботанічний кросворд» (87 балів);

15. Негребний Назар, учень 7 класу ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 3 імені героя України
Романа Точина, м. Ходорів, назва роботи «Квітка» (85 балів);

16. Орєхова Аліна, вихованка гуртка «Декор» Токмацького Центру дитячої та
юнацької  творчості  Токмацької  міської  ради  Запорізької  області,  назва
роботи Знайомтесь: квіти» (85 балів);

17. Охрименко  Альона,  вихованка  гуртка  «Юні  квітникарі»  Покотилівської
станції  юних натуралістів Харківської  районної станції  юних натуралістів
Харківської  районної  ради  Харківської  області,  назва  роботи  «Рослини  –
символи» (85 балів);

18. Потапенко  Дмитро,  учень  9  класу  Мар’янівської  філії  Тавричанського
опорного закладу загальної середньої освіти імені О.Гатила Тавричанської
сільської ради Херсонської області, назва роботи «Рослини – символи країн
Європи» (85 балів);

19. Потапенко  Дмитро,  учень  9  класу  Мар’янівської  філії  Тавричанського
опорного закладу загальної середньої освіти імені О. Гатила Тавричанської
сільської ради Херсонської області, назва роботи «Рослини – символи країн
Європи» (85 балів);

20. Рогожинак Єлизавета, вихованка гуртка «Людина і довкілля» Покотилівської
станції  юних натуралістів  Харківської  районної  ради  Харківської  області,
назва роботи «Українські традиційні квіти» (88 балів);

21. Сенич  Іван,  учень  7  класу  Іваниківської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів, вихованець гуртка «Юні квітникарі» Богородчанського районного
центру еколого-натуралістичної творчості, назва роботи «Чарівна квітка» (87
балів);

22. Топчан  Анна,  вихованка  гуртка  «Географічне  краєзнавство»  Іванківського
районного центру дитячої  та  юнацької  творчості  Київської  області,  назва
роботи «Флора рідного краю» (86 балів);

23. Учні  9  класу  Хочинської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів,  назва
роботи «Рослини лікують хвороби» (86 балів);

24. Чернецька  Таїсія,  вихованка  гуртка  Покотилівської  станції  юних
натуралістів  Харківської  районної  ради  Харківської  області,  назва  роботи
«Зелена аптека» (87 балів);



25. Шаповал Любов, учениця 7 класу Скородистицької загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів «Школа життєтворчості» Іркліївської сільської ради Черкаської
області, назва роботи «Землі окраса» (88 балів);

26. Шевченко  Владислава,  вихованка  гуртка  «Лікарські  рослини»  Центру
еколого-натуралістичної  творчості  Білоцерківської  міської  ради  Київської
області, назва роботи «Ботанічне асорті» (88 балів);

27. Юрченко Євген,  учень  5  класу  тетерівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів  Тетерівської  ОТГ, назва роботи «Рослини в грецьких міфах»  (88
балів);

28. Довгиш  Іван,  вихованець  гуртка  географічного  краєзнавства  «Обрій»
Маловисківського районного будинку дитячої та юнацької творчості на базі
Плетеноташлицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Маловисківської
районної ради Кіровоградської області, назва роботи «Дерева» (87 балів);

29. Бойко Мар’яна,  учениця  6  класу Загальноосвітньої  школи І-ІІ  ступенів  с.
Сорока  Гусятинського  району  Тернопільської  області,  назва  роботи
«Рослина – живий організм» (86 балів);

30. Дідківська Тетяна, учениця 9 класу Житомирського екологічного ліцею №
24, назва роботи «Рослини паразити» (86 балів);

31. Михайлик  Анна,  вихованка  гуртка  «Чарівна  майстерня»  Лохвицького
міського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості,  назва  роботи  «Лікарські
рослини України» (86 балів).

ХV.  Нагороджуються  електронними  Дипломами  ІІІ  ступеня
Всеукраїнського заочного тематичного конкурсу «День рослин – 2019» у
категорії «Ботанічний кросворд»:
1. Бойчева  Єлизавета,  учениця  8  класу,  вихованка  гуртка  «Юні  екологи»

Первомайської  міської  станції  юних  натуралістів  Миколаївської  області,
назва роботи «Перед весняних квітів» (76 балів);

2. Величканич  Єлизавета,  учениця  7  класу  Ужгородської  класичної  гімназії,
вихованка  гуртка  «Юні  акваріумісти»  Закарпатського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді, назва роботи «Виноградник» (76
балів);

3. Тєлєгін Нікіта, учень 8 класу Яготинського навчально-виховного комплексу
"Спеціалізована  школа  -  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  3"
Яготинської  районної  ради  Київської  області,  назва  роботи  «Неговіркі
лікарі» (76 балів);

4. Расквасова Олеся,  учениця 9 класу Житомирського екологічного ліцею №
24, назва роботи «Отруйні рослини» (75 балів);

5. Флоря Тамара, учениця 7 класу Андріївської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів, назва роботи «Квіти» (75 балів);



6. Самойленко Ольга, учениця 8 класу Новопрокопівського опорного закладу
загальної  середньої  освіти  І  –  ІІІ  ступенів  Токмацької  районної  ради
Запорізької області, назва роботи «Цікава шістка» (78 балів);

7. Яковенко Тетяна, учениця 9 класу Житомирського екологічного ліцею № 24,
назва роботи «Рослини – символи» (78 балів);

8. Рябокрис Богдан, вихованець гуртка «Охоронці природи»  Будинку дитячої
та юнацької творчості Згурівського району Київської області, назва роботи
«Рослинний Collage» (78 балів);

9. Бакала Аліна, учениця 10 класу Павлоградської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 19, назва роботи «Ріст та розвиток рослин» (78 балів);

10. Балабушка Уляна, вихованка гуртка «Юні лісівники» комунального закладу
«Кіровоградський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді», назва роботи «Лікарські рослини» (77 балів);

11. Бардокіна  Вікторія,  вихованка  гуртка  «Край  в  якому  я  живу»
Енергодарського  центру  туризму,  краєзнавства  та  спорту,  назва  роботи
«Квіти України» (77 балів);

12. Бондаренко Юлія,учениця 6 класу Кузьминогребельської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Христинівської районної ради Черкаської області, назва
роботи «Ботанічний кросворд» (77 балів);

13. Букша Василь, учень 7 класу Середівський заклад загальної середньої освіти
І-ІІІ  ступенів  Ємільчинської  селищної  ради,  назва  роботи  «Генеративні
органи квіткових рослин» (77 балів);

14. Бусько Ольга, учениця 6 класу ОЗЗСО Стрибізької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів, назва роботи «Різноманітність плодів» (76 балів);

15. Величканич  Єлизавета,  учениця  7  класу  Ужгородської  класичної  гімназії,
вихованка  гуртка  «Юні  акваріумісти»  Закарпатського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської  молоді,  назва  роботи  «Плодово-ягідні
культури» (76 балів);

16. Волинцев  Павло,  вихованець  гуртка  ОЕНЦУМ  «Основи  комп’ютерної
грамоти», назва роботи «Рослини» (76 балів);

17. Воронко  Ольга,  учениця  6  класу  Сварицевського  навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний
заклад», назва роботи «Будова квітки» (78 балів);

18. Воскобой Анжела, учениця 9 класу Федорівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ  ступенів  Каховської  районної  ради  Херсонської  області,  назва  роботи
«Ботанічний кросворд» (76 балів);

19. Глущенко Інна,  вихованка гуртка «Успіх» Іванківського районного центру
дитячої та юнацької творчості Київської області, назва роботи Рослини, які
поруч з нами» (76 балів);

20. Гульок  Ірина,  учениця  9  класу,  вихованка  гуртка  «Любителі  природи»
Новгород-Сіверської  гімназії  № 1  ім.  Б.  Майстренка  Новгород-Сіверської
міської ради Чернігівської області, назва роботи «Квіти-рослини» (76 балів);



21. Дацків  Юрій,  вихованець  гуртка  «Флористика  і  фітодизайн  інтер’єру»
комунального  закладу  Скалатський  будинок  школярів,  назва  роботи
«Рослини лісів України» (75 балів);

22. Джулакян Каріна, учениця 8 класу Тетерівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів  Тетерівської  ОТГ, назва  роботи  «Будова  квіткової  рослини»  (75
балів);

23. Ділай азар,  учень  7  класу, вихованець гуртка  «Основи сталого розвитку»
Тернопільського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді, назва роботи «Весняні рослини» (78 балів);

24. Єрмолаєва Діана, учениця 7 класу Криворізької загальноосвітньої школи І-
ІІІ  ступенів  
№ 88, назва роботи «Лікарські рослини» (78 балів);

25. Жидких  Дмитро,  вихованець  гуртка  «Юні  зоологи»  районного
позашкільного  закладу  «Донський  еколого-натуралістичний  центр»,  назва
роботи «На грядці» (76 балів);

26. Заруцький Орест, учень 10 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №
19 м. Житомир, назва роботи «Мегакросворд «Ботанічний словничок»» (76
балів);

27. Захаров  Олег,  учень  5  класу  Дейкалівського  опорного  закладу  загальної
середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Зіньківської  районної  ради  Полтавської
області, назва роботи «Першоцвіти – перша посмішка весни» (76 балів);

28. Зінченко  Катерина,  вихованка  гуртка  «Основи  ландшафтного  дизайну»
Дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія» Броварської міської
ради Київської області, назва роботи «Родини Гарбузові» (76 балів);

29. Кабанюк Анатолій,  учень 6 класу Кузьминогребельської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Христинівської районної ради Черкаської області, назва
роботи «Суцвіття» (76 балів);

30. Кисіль Анастасія, учениця 7 класу Сільницької загальноосвітньої школи І-ІІ
ступенів  Тульчинської  районної  ради  Вінницької  області,  назва  роботи
«Рослини» (75 балів);

31. Козлов Євген, учень 6 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 м.
Бердичева Житомирської  області,  назва  роботи  «Голочка до  голочки»  (75
балів);

32. Козловець  Софія,  учениця  7  класу  Гринівецького  навчально-виховного
комплексу  «загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІ  ступенів  –  заклад
дошкільної  освіти»  Любарського  району  Житомирської  області,  назва
роботи «Кросворд. Суцвіття» (75 балів);

33. Коломійцева Анастасія,  вихованка гуртка  «Юні  квітникарі»  комунального
закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості», назва
роботи «Будова і органи рослин» (75 балів);



34. Костирко Вікторія, учениця 7 класу Клесівської загальноосвітньої школи І-ІІ
ступенів – ліцей Клесівської ОТГ Сарненського району Рівненської області,
назва роботи «Квіткові рослини» (76 балів);

35. Ломака  Олександра,  учениця  8  класу  Павлоградської  загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів № 9, назва роботи «Мохоподібні» (76 балів);

36. Макаліш  Олександра,  вихованка  гуртка  «Юннати  –  краєзнавці»
Новоодеської  районної  станції  юних  натуралістів,  назва  роботи
«Український віночок – оберіг «Знахар душі»» (76 балів);

37. Марущак  Анна,  учениця  7  класу,  вихованка  гуртка  «Червона  калина»
Бершадської  станції  юних  натуралістів  на  базі  Ставківської
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  с.  Ставки  Бершадського  району
Вінницької області, назва роботи «Український віночок» (77 балів);

38. Марчук Алла, учениця 7 класу Князівського навчально-виховного комплексу
«загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад»,
назва роботи «Будова рослин» (77 балів);

39. Мельник Мирослава, вихованка гуртка «Мій край, моя земля» Іванківського
районного центру дитячої  та  юнацької  творчості  Київської  області,  назва
роботи «Народні обереги» (76 балів);

40. Мельник Олександр, учень 8класу Тернопільської СШ І-ІІІ ступенів № 29,
назва роботи «Ботанічний кросворд» (78 балів);

41. Мельничук  Іван,  учень  8  класу,  вихованець  гуртка  «Екологічне
краєзнавство» Банилово-Пілгірнівської гімназії Сторожинецької ОТГ, назва
роботи «Рослини Червоної книги України» (78 балів);

42. Миронюк Максим, учень 7 класу Іршанської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів  Радомишльського  району  Житомирської  області,  назва  роботи
«Квітка» (78 балів);

43. Нагребний  Назар,  учень  7  класу  комунального  навчального  закладу
Ходорівської  міської  ради  Львівської  області,  заклад  загальної  середньої
освіти  І-ІІІ ступенів № 3 імені  Героя України Романа Точина, назва роботи
«Ботаніка» (77 балів);

44. Надточій  Олександр,  учень  9  класу  Олександрівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів. назва роботи «Ботанічний кросворд» (77 балів);

45. Некрашевич  Катерина,  учениця  6  класу  комунального  закладу  освіти
«Миролюбівська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  Раївської  сільської
ради»  Синельнівського  району  Дніпропетровської  області,  назва  роботи
«Кімнатні рослини» (77 балів);

46. Нечосова Софія, вихованка гуртка Журналістика» Будинку творчості дітей
та  юнацтва  
(м. Мирноград), назва роботи «Первоцвіти» (75 балів);

47. Оліфер  Єва,  учениця  7  класу  Федорівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів  Каховської  районної  ради  Херсонської  області,  назва  роботи
«Рослинний світ» (76 балів);



48. Панченко Надія, учениця навчально-виховного комплексу «Миролюбівська
загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад»
Покровської  районної  ради  Донецької  області,  назва  роботи  «Дивовижні
рослини» (76 балів);

49. Попович Костянтин, учень 7 класу Шенгаріївської загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів Зіньківської районної ради Полтавської області,  назва роботи
«Світ дерев» (76 балів);

50. Постолатій  Ольга,  вихованка  гуртка  «Народна  творчість»  Новоодеської
районної станції юних натуралістів, назва роботи «Квітковий зорепад»  (75
балів);

51. Процюк  Віталій,  вихованець  гуртка  «Мистецтво  нашого  народу»
Богородчанського районного будинку дитячої та юнацької творчості, назва
роботи «Внутрішнє середовище рослин» (75 балів);

52. Райляну  Діана,  вихованка  гуртка  «Я-  волонтер»  Заліщицького  районного
будинку дитячої  та  юнацької  творчості,  назва роботи «Вгадай квітку»  (76
балів);

53. Рафальська  Марина,  учениця  9  класу  Опорного  навчального  закладу
«Квітнева загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»,  назва роботи «Рослини –
живий організм» (76 балів);

54. Рачинська  Маргарита,  вихованка  гуртка  «Рослини  –  символи  України»
Первомайської  міської  станції  юних  натуралістів  Миколаївської  області,
назва роботи «Квіти» (76 балів);

55. Решетова  Катерина,  учениця  9  класу  Чайкинського  навчально-виховного
комплексу Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської  області,  назва
роботи «Рослини Червоної книги» (76 балів);

56. Руденко Діана, учениця 7 класу комунальної установи «Опорний навчальний
заклад «Миропільська гімназія»», назва роботи «Рослини-мандрівники» (77
балів);

57. Сисенко Анна, вихованка гуртка «Школа життєвої компетентності» Міської
станції  юних натуралістів м. Миколаїв,  назва роботи «Лікарські рослини»
(77 балів);

58. Сливоцька  Вікторія,  вихованка  гуртка  «Ерудит»  Богородчанського
районного Будинку дитячої та юнацької творчості, назва роботи Літні квіти»
(77 балів);

59. Соболь  Анна,  учениця  7  класу  Опорного  навчального  закладу  «Квітнева
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів», назва роботи «Клітина» (78 балів);

60. Солоп Олександра, учениця 7 класу Лозуватської загальноосвітньої школи І-
ІІІ  ступенів  Шполянської  районної  ради Черкаської  області,  назва  роботи
«Будова та процеси життєдіяльності рослин» (78 балів);

61. Сошнікова Марія, учениця 10 класу Павлоградської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 19, назва роботи «Розмноження рослин» (78 балів);



62. Стьопушкіна  Поліна,  вихованка  гуртка  Журналістика»  Будинку  творчості
дітей  та  юнацтва  (м.  Мирноград),  назва  роботи  «Загадки  про  овочі»  (77
балів);

63. Сухина Марина, учениця 10 класу Дубіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів  Черкаської  районної  ради  Черкаської  області,  назва  роботи
«Тканина, їх будова і функції» (76 балів);

64. Тимощук Віктор, учень 7 класу Стовпинської загальноосвітньої школи І-ІІ
ступенів, назва роботи «Легенди про квіти» (76 балів);

65. Тимченко Ліза,  учениця 7 класу опорного навчального закладу «Квітнева
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, назва роботи «Різноманітність рослин.
Голонасінні» (76 балів);

66. Титаренко  Анна,  учениця  9  класу  Старосанжарського  закладу  загальної
середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  імені  Оксани  Мешко Малаперещепинської
сільської  ради  Полтавської  області,  назва  роботи  «Рослинний  світ»  (75
балів);

67. Трофимець Вікторія, учениця 8 класу Вирівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ  ступенів  Сарненського  району  Рівненської  області,  назва  роботи
«Рослинний каламбур» (76 балів);

68. Учні  6  класу  Хочинської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів,  назва
роботи «Ботанічний кросворд» (75 балів);

69. Чашка  Юлія,  учениця  8  класу  середньої  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів  №  8  міста  Сєвєродонецька  Луганської  області,  назва  роботи
«Світові рослини» (76 балів);

70. Чепура Анастасія, учениця 7 класу Червонянської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів, назва роботи «Цілющі скарби Землі» (76 балів);

71. Чорна Марина, учениця 11 класу Ганнопільської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Тульчинської міської ради, назва роботи «Бактерії» (75 балів);

72. Шевченко  Аліна,  учениця  7  класу  Мар’янівської  філії  Тавричанського
опорного закладу загальної середньої освіти імені О. Гатила Тавричанської
сільської  ради  Херсонської  області,  назва  роботи  «Загадковий  букет»  (75
балів);

73. Шевченко  Владислава,  вихованка  гуртка  «Лікарські  рослини»  Центру
еколого-натуралістичної  творчості  Білоцерківської  міської  ради  Київської
області, назва роботи «Весняний квітко грай» (75 балів);

74. Юрченко  Єлизавета,  учениця  6  класу  Кузьминогребельської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Христинівської  районної  ради
Черкаської  області,  назва  роботи  «Будова  та  розмноження  рослин»  (76
балів);

75. Януш  Сніжана,  учениця  11  класу,  вихованка  гуртка  «Сучасна  біологія»
Калуської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  6,  назва  роботи
«Сходиники» (76 балів);



76. Януш  Сніжана,  учениця  11  класу,  вихованка  гуртка  «Сучасні  біологія»
Калуської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 6,  назва  роботи  Світ
ботаніки» (76 балів);

77. Колбасюк Дар’я,  вихованка гуртка «Основи біології» Решетилівської  філії
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
при  Калениківській  ЗОШ  І–ІІІ  ступенів  Решетилівської  районної  ради
Полтавської  області,  назва  роботи  «Дерева»,  «Трав’янисті  рослини»  (75
балів);

78. Колесник  Марія, учениця  Вищого  професійного  училища  №  7  м.
Кременчука  Полтавської  області,  назва  роботи  «Червонокнижні  рослини»
(75 балів);

79. Коробко  Вікторія,  учениця  8  класу  Костобобрівського  закладу  середньої
освіти І-ІІІ ступенів, назва роботи «Рослини нашого краю» (75 балів);

80. Кучеренко  Анна,  вихованка  комунального  закладу  «Центр  дитячої  та
юнацької творчості № 4 Харківської міської ради», назва роботи «Рослини –
символи України» (76 балів);

81. Петрова  Катерина,  учениця  7  класу  комунального  закладу  «Середня
загальноосвітня  школа  №3  4»  Кам’янскої  міської  ради,  назва  роботи
«Весняні квіти» (76 балів).

ХVІ.  Нагороджуються  електронними  Дипломами  І  ступеня
Всеукраїнського заочного тематичного конкурсу «День рослин – 2019» у
категорії «Лірика. Поезія весни»:
1. Яцюк  Соломія,  учениця  7  класу  Шкроботівського  навчально-виховного

комплексу «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад», назва роботи «Панна Весна» (96 балів);

2. Петрова  Яна,  вихованка  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн  інтер’єру»
Сєвєродонецького  міського  Центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді, назва роботи «Підсніжник» (96 балів);

3. Євтушенко  Руслан,  вихованець  гуртка  «Основи  кімнатного  квітництва»
Сєвєродонецького  міського  Центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді, назва роботи «Бережіть первоцвіти!» (96 балів);

4. Головач  Володимир,  учень  9  класу  Киселівського  навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний
заклад»  Чернігівської  районної  ради  Чернігівської  області,  назва  роботи
«Іще дрімає солодко земля…» (98 балів);

5. Русой Еріка, учениця 6 класу Новоселицької гімназії Чернівецької області,
назва роботи «Красень лісовий» (98 балів);

6. Сергієнко Ольга, учениця 8 класу Новокорецької загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів (96 балів);

7. Бабич  Анна,  7  класу  Дубенської  гімназії  №  2  Дубенської  міської  ради
Рівненської області, назва роботи «Прихід весни» (97 балів);



8. Бєлорибкіна  Олександра,  вихованка  гуртка:  «FREEDOM»  комунального
закладу «Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості»
Волноваської  районної  ради  Донецької  області,  назва  роботи  «Людська
байдужість - страх природи» (98 балів);

9. Бондарчук  Дмитро, вихованець  гуртка  “Культура  дозвілля” Маневицького
районного  Центру творчості  дітей  та  юнацтва,  назва  роботи  «Весняна
рапсодія», «Навесні», «Зустріч весни» (95 балів);

10. Бурдяк  Назар,  учень  9  класу Шманьківської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ
ступенів, назва роботи «Квіти-первоцвіти» (95 балів);

11. Бурлуцька  Дарія,  Вихованка  гуртка  географічного  краєзнавства  «Обрій»
Маловисківського районного будинку дитячої та юнацької творчості на базі
Плетеноташлицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Маловисківської
районної  ради Кіровоградської  області,  назва роботи «ВЕСНИ ДУША…»
(96 балів);

12. Васянович  Вікторія,  вихованка  гуртка  «Основи  журналістики»  Центру
дитячої та юнацької творчості Овруцької міської ради Житомирської області,
назва роботи «Весна мого життя» (97 балів);

13. Внукова  Маргарита,  учениця  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 6
Мирноградської міської ради Донецької області, назва роботи «Весна»  (97
балів);

14. Гнатюк Софія, учениця 7 класу Коробківської загальноосвітньої школи І–ІІІ
ступенів  Каховської  районної  ради  Херсонської  області,  назва  роботи
«Прийшла весна!» (95 балів);

15. Іванов  Ростислав,  вихованець  гуртка  «Основи  біології»,  міський  еколого-
натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді  виконавчого  комітету
Марганецької  міської  ради,  назва  роботи  «Туман  густий  над  річкою
спустився…», «Прийшла весна»,  «Весна прийшла на Україну милу…» (96
балів);

16. Нерода  Ірина,  вихованка  літературної  студії  «Локація»  Локачинського
районного Будинку школяра,  назва роботи «І  весна розцвітає в мені»  (96
балів);

17. Мірошниченко Тетяна, вихованка гуртка літературного читання «Дивоцвіт»
Старосанжарського закладу загальної  середньої  освіти І-ІІІ  ступенів імені
Оксани  Мешко  Малоперещепинської  сільської  ради  Новосанжарського
району  Полтавської  області,  назва  роботи  «Дарунки  весни»,  «Розмова»,
«Квіти пам’яті» (97 балів);

18. Раздєлова Юлія, вихованка гуртка «Рідне слово» Центру творчості дітей та
юнацтва  
м. Ірпеня, назва роботи «Весна» (96 балів);

19. Рудник  Сніжана,  вихованка  гуртка  «Словесний  креатив»  Вишгородського
районного Центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт»,
назва роботи «Весняні мрії» (96 балів);



20. Задорожна  Ірина,  учениця  9  класу  Нетеребського  навчально-виховного
комплексу  «Дошкільний  навчальний  заклад  загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ступенів»  Набутівської  сільської  ради  Корсунь-Шевченківського  району
Черкаської області, назва роботи «Весна» (96 балів).

ХVІІ.  Нагороджуються  електронними  Дипломами  ІI ступеня
Всеукраїнського заочного тематичного конкурсу «День рослин – 2019» у
категорії «Лірика. Поезія весни»:
1. Савченка Дар’я, вихованка гуртка «Фантазія» Новгород-Сіверського Центру

дитячої  та  юнацької  творчості  Новгород-Сіверської  міської  ради
Чернігівської області, назва роботи «Прихід весни» (86 балів);

2. Рудник Сніжана, учениця 10 класу, вихованка гуртка «Словесний креатин»
Вишгородського районного Центру художньої творчості  дітей,  юнацтва та
молоді «Дивосвіт», назва роботи «Весняні мрії» (87 балів);

3. Бондар  Юрій,  учень  10  класу  комунального  закладу  «Демівська  середня
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  Чечельницького  району  Вінницької
області», назва роботи «Гомін рідного лісу» (87 балів);

4. Почкай Юлія, учениця 11 класу Павлоградської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 19, назва роботи «Природа радіє приходу весни…» (87 балів);

5. Карповський  Данило,  вихованець  гуртка  «Рідне  слово»  Центру  творчості
дітей та юнацтва м. Ірпеня, назва роботи «Мелодія весни» (88 балів);

6. Баранова  Світлана,  Учениця  10  класу,  вихованка  гуртка  «Екологічне
краєзнавство» Центру позашкільної роботи Галицинівської сільської ради на
базі Лупарівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Вітовського району, назва роботи «Іде
весна», «Райський цвіт», «Весняний день» (86 балів);

7. Бєлозьорова  Діана,  учениця  10  класу,  вихованка  літературної  студії
«Дивоцвіт»  Старосанжарського  закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ
ступенів  імені  Оксани  Мешко  Малоперещепинської  сільської  ради
Новосанжарського   району  Полтавської  області,  назва  роботи  «Польова
царівна», «Весняні чари» (86 балів);

8. Білик Любов, учениця 10 класу Малобудищанської загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів  Зіньківської  районної  ради  Полтавської  області,  вихованка
шкільної літературної студії «Криниця», назва роботи «Весняна казка»  (86
балів);

9. Гошевська  Оксана,  учениця  6  класу  Навчально-виховного  комплексу
«Новоєлизаветівська  загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний
навчальний заклад» Покровського району Донецької області,  назва роботи
«Пролісок», «Конвалія» (85 балів);

10. Гринюк  Вадим,  вихованець  зразкової  літературної  студії   «Первоцвіт»
Маневицького районного Центру  творчості  дітей  та  юнацтва, учень 10
класу  загальноосвітньої  школи  І  –  ІІІ  ступенів  с.  Велика  Яблунька



Маневицького  району  Волинської  області,  назва  роботи  «Природа»,
«Весняний  ліс», «Люблю весну» (86 балів);

11. Ємець  Юлія,  учениця  7  класу,  вихованка  літературної  студії  «Дивоцвіт»
Старосанжарського закладу загальної  середньої  освіти І-ІІІ  ступенів імені
Оксани  Мешко  Малоперещепинської  сільської  ради  Новосанжарського
району Полтавської області, назва роботи «Чудесна пора» (87 балів);

12. Струбіцька  Ілона,  вихованка  гуртка  «Юні  журналісти»  Заліщицького
районного  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості,  назва  роботи  «
Бережіть квіти!» (87 балів);

13. Ковальова  Марина,  учениця  10  класу  Спеціалізованої  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  №  4  з  поглибленим  вивченням  англійської  мови
Горішньоплавнівської  міської  ради  Полтавської  області,  назва  роботи
«Первоцвіти» (88 балів);

14. Кравчук  Юлія,  учениця  9  класу  Великодедеркальської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Шумського району Тернопільської області, назва роботи
«У двері нам постукала весна» (86 балів);

15. Левківський  Денис,  вихованець  гуртка  «Основи  журналістики»  Центр
дитячої та юнацької творчості Овруцької міської ради Житомирської області,
назва роботи «Весна весела, щедра, мила до нас на крилах прилетіла», «Мій
друг», «Квіткова пісня» (86 балів);

16. Левченко Катерина, учениця 7-А класу Лубенської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 1 Лубенської міської ради Полтавської області, назва роботи
«Весняна казка» (85 балів);

17. Лех Анастасія, учениця 6 класу Томашгородська загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів №3, назва роботи «Весна» (85 балів);

18. Лісничук Юлія, учениця 11 класу Коробківської загальноосвітньої школи І–
ІІІ  ступенів  Каховської  районної  ради  Херсонської  області,  назва  роботи
«Прощай, весна дитинства» (86 балів);

19. Лук’янченко  Майя,  учениця  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  6
Мирноградської міської ради Донецької області, назва роботи  «Весна – це
час…» (88 балів);

20. Метельська  Тетяна,  учениця  7  класу  філії  Навчально-виховний  комплекс
(заклад  дошкільної  освіти  –  заклад  середньої  освіти  І-ІІ  ступенів)  с.
Михайлівка   Ямпільського  району  Вінницької  області,  назва  роботи
«Прекрасна мить» (87 балів);

21. Моняко  Катерина,  учениця  5  класу  Величківського  закладу  загальної
середньої освіти І-ІІ ступенів Менської міської ради Чернігівської області,
назва роботи «Прийшла весна» (88 балів);

22. Федорин Олександр, учень 5 класу Закладу освіти Червонянська ЗОШ І-ІІ
ступенів с. Червоне Вітовського району Миколаївської області, назва роботи
«Веснянка» (88 балів);



23. Степанчук Олександра, учениця 10 класу ліцею № 25 міста Житомира, назва
роботи «Весняний настрій» (87 балів);

24. Шиманський Олексій, учениця 11 класу Ємільчинського ЗЗСО І-ІІІ ступенів
№1, назва роботи «Весна» (85 балів);

25. Коваленко  Анна,  вихованка  гуртка  «Витоки»  Вишгородського  районного
Центру  художньої  творчості  дітей,  юнацтва  та  молоді  «Дивосвіт»,  назва
роботи «Конвалія» (86 балів);

26. Заруцька Єлизавета, вихованка гуртка «Природа і фантазія» Вишгородського
районного Центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт»,
назва роботи «Пролісок» (86 балів);

27. Метельська Тетяна, учениця  7 класу  філії  Навчально-виховного комплексу
(заклад дошкільної освіти – заклад середньої освіти І-ІІ ступенів) с. Михай-
лівка  Ямпільського  району, Вінницької  області,  назва  роботи  «Прекрасна
мить» (86 балів).

ХVІІІ.  Нагороджуються  електронними  Дипломами  ІІІ  ступеня
Всеукраїнського заочного тематичного конкурсу «День рослин – 2019» у
категорії «Лірика. Поезія весни»:
1. Балабушка Уляна, вихованка гуртка «Юні лісівники» комунального закладу

«Кіровоградський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді», назва роботи «Весна» (76 балів);

2. Сивак  Вікторія,  учениця  7  класу  Лосяцької  загальноосвітньої  школи  І-ІІ
ступенів  Скала-Подільської  селищної  ради  Борщівського  району
Тернопільської області, назва роботи «Весна» (76 балів);

3. Фанок Софія, учениця 7 класу Скала-Подільської загальноосвітньої школи І-
ІІ  ступенів  Скала-Подільської  селищної  ради  Борщівського  району
Тернопільської  області,  назва  роботи  «До  нас  прийшла  уже  весна»  (76
балів);

4. Ісаєв Олександр, учень 11 класу Павлоградської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 19, назва роботи «А я хотів сказати про весну…» (77 балів);

5. Бурачинська Карина, учениця 7 класу Вирівської загальноосвітньої школи I
– III ступенів, назва роботи «Люблю весну» (77 балів);

6. Євгейчук Віталія, учениця 8 класу Вирівська загальноосвітня школа  I –  III
ступенів, назва роботи «Весна прийшла» (78 балів);

7. Жученко  Ольга,  учениця  8  класу  Великобілозерської  загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів №3 Запорізької області, назва роботи «Весна» (75 балів);

8. Кірільчук Ірина, учениця 10 класу Вирівської загальноосвітньої школи I–ІII
ступенів, назва роботи «Прийшла весна» (75 балів);

9. Кравчук Крістіна, учениця 7 класу Старомайданська філія опорного закладу
загальної середньої освіти Стрибізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Курненської сільської ради Пулинського району Житомирської області, назва
роботи «Магія весни» (75 балів);



10. Максименко Богдан, учень 7 класу Вільшанської загальноосвітньої школи І–
ІІІ ступенів Городищенської районної ради Черкаської області, назва роботи
«Весна у піднебессі» (76 балів);

11. Подуфалова  Тетяна,  учениця  7  класу  комунального  закладу  «Карлівське
навчально  виховне  об’єднання  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів,
Позашкільний  центр»»  Соколівської  сільської  ради,  назва  роботи
«Первоцвіти» (75 балів);

12. Сирбу  Ніколлета, учениця 6 класу Новоселицької гімназії Новоселицького
району Чернівецької області,  назва роботи «Чарівна квітка Сон-трава» (76
балів);

13. Бабич Катерина, учениця 7 класу Дубенської гімназії № 2 Дубенської міської
ради Рівненської області, назва роботи «Прихід весни» (78 балів);

14. Байталюк Дар’я, вихованка гуртка «Природа крізь призму англійської мови»
комунального  закладу  Дунаєвецької  міської  ради  «Станція  юних
натуралістів», назва роботи «І запанує пані Весна» (78 балів);

15. Балабушка Уляна, вихованка гуртка «Юні лісівники» комунального закладу
«Кіровоградський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді», назва роботи «Весна» (76 балів);

16. Булачок  Анастасія,  учениця  8  класу  Велюнського  навчально–виховного
комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний
заклад» ім. О. Ярмоліча, назва роботи «Запахло весною» (76 балів);

17. Візір  Вікторія, учениця 9 класу Колиндянської загальноосвітньої школи  І-
ІІІ ступенів ОТГ с. Колиндяни Чортківського району Тернопільської області,
назва роботи «Поезія душі моєї» (76 балів);

18. Галушко Анастасія, учениця 7 класу Сварицевицького навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа I-III ступенів – дошкільний навчальний
заклад», назва роботи «Наші квіти» (75 балів);

19. Гончар  Вікторія,  учениця  9  класу  Агрономічненської  середньої
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Вінницького  району, назва  роботи
«Прихід весни» (75балів);

20. Горбата Вікторія, учениця 8 класу Закладу загальної середньої освіти І-ІІІ
ступенів  № 3  імені  Героя  України  Романа  Точина  міста  Ходорів,  назва
роботи «Маргаритки» (75 балів);

21. Данильчук  Марина,  учениця  10  класу  Навчального  закладу  Середівський
заклад  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Ємільчинської  селищної
ради, назва роботи «Посміхнулась весна» (75 балів);

22. Дідус  Евеліна,  учениця  8  класу  Закладу  загальної  середньої  освіти
Ємільчинська гімназія, назва роботи «Мелодія весни» (77 балів);

23. Заїченко  Катерина,  учениця  7  класу  Навчально-виховного  комплексу
«Новоєлизаветівська  загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний
навчальний заклад» Покровського району Донецької області,  назва роботи
«Малює весна» (76 балів);



24. Туранська Діана, учениця 7 класу Житомирської загальноосвітньої  школи І-
ІІІ  ступенів  №  22  імені  В.М.  Кавуна,  назва  роботи  «Чари  конвалії»  (76
балів);

25. Іванюк Ірина,  учениця 8 класу Ватутінської загальноосвітньої школи І–ІІІ
ступенів  №  2  імені  М.Ф.  Ватутіна  Ватутінської  міської  ради  Черкаської
області, назва роботи «Весна іде…» (75 балів);

26. Карпенко Артур,  учень  8  класу  Бахмацької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів № 1 Бахмацької районної ради Чернігівської області, назва роботи
«Весняна краса» (75 балів);

27. Климчук Анна, учениця 10 класу Середівського закладу загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів Ємільчинської селищної ради, назва роботи «Весна» (75
балів);

28. Конет Софія, учениця 6 класу Соборненської загальноосвітньої школи І-ІІ
ступенів імені Володимира Гарматія, назва роботи «Первоцвіти-краса світу»,
«Не зривайте квіти!» (77 балів);

29. Кравченко  Єлизавета,  учениця  6  класу  СЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №  4  з
поглибленим вивченням англійської мови Горішньоплавнівської міської ради
Полтавської області, назва роботи «Весняні квіти» (78 балів);

30. Лаврінець Ольга, учениця 7 класу Житомирської загальноосвітньої  школи І-
ІІІ ступенів № 22 імені В.М. Кавуна, назва роботи «Подих весни» (76 балів);

31. Лозовська  Поліна,  учениця  10  класу  Спеціалізованої  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  №  4  з  поглибленим  вивченням  англійської  мови
Горішньоплавнівської  міської  ради  Полтавської  області,  назва  роботи
«Підсніжник» (76 балів);

32. Мартинюк  Ангеліна,  вихованка  гуртка  «Рослини  –  символи  України»
комунального  закладу  Дунаєвецької  міської  ради  «Станція  юних
натуралістів», назва роботи «Весна – чарівниця» (78 балів);

33. Морозова  Марія,  вихованка  гуртка  «Веселка  творчості»  комунального
закладу «Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості»
Волноваської районної ради Донецької області, назва роботи «Квітка надії»
(77 балів);

34. Мусієнко Станіслав, учень 7 класу Ватутінської загальноосвітньої школи І-
ІІІ  ступенів № 2 імені М.Ф. Ватутіна Ватутінської міської ради Черкаської
області, назва роботи «Весна» (77 балів);

35. Науменко Ілона, учениця 9 класу Лубенської загальноосвітньої школи  I-III
ступенів  № 4  Лубенської  міської  ради  Полтавської  області,  назва  роботи
«Весна» (76 балів);

36. Павленко  Марія,  учениця  11  класу  Кулішівського  ЗЗСО  І-ІІІ  ступенів
Ємільчинського району Житомирської області, назва роботи «Подих весни»
(76 балів);



37. Побєжко Олександра, учениця 8 класу Ватутінської загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів № 2 імені М.Ф. Ватутіна Ватутінської міської ради Черкаської
області, назва роботи «Весна» (76 балів);

38. Прухніцька Маргарита, учениця 7 класу Дубенської гімназії № 2 Дубенської
міської ради Рівненської області, назва роботи «Раз у рік» (78 балів);

39. Розовенко  Валерія,  учениця  7  класу  Андрушківського  ліцею  ім.  А.Н.
Вітрука, назва роботи «Весна прийшла» (78 балів);

40. Роман  Давід,  вихованець  екологічного  гуртка  «Паросток»  Лохвицького
міського центру дитячої  та  юнацької творчості,  назва роботи «Весна»  (78
балів);

41. Свиридюк Валерія,  вихованка гуртка «Народознавство» Міського Будинку
дитячої  та  юнацької  творчості  міста  Умані,  назва  роботи  «Весняний
концерт» (76 балів);

42. Чернєцова  Дарина,  учениця  7  класу  Норинського  закладу  загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів Овруцької міської ради Житомирської області,
назва роботи «Калина» (76 балів);

43. Шапарєва  Вікторія,  учениця  7  класу  Криворізької  педагогічної  гімназії
Криворізької міської ради Дніпропетровської області, назва роботи «Квітуча
весна» (76 балів).


