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Про підсумки 
Всеукраїнського екологічного конкурсу
,,Мала річка моєї батьківщини”

Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді  підбив
підсумки  Всеукраїнського  екологічного  конкурсу  ,,Мала  річка  моєї
батьківщини”.

Конкурс започатковано з 1 січня 2019 року спільно з Асоціацією рибалок
України  з  метою  поглиблення  та  підвищення  якості  знань  учнів  закладів
загальної  середньої  освіти  і  вихованців  закладів  позашкільної  освіти  про
навколишнє природне середовище, природні ресурси України та зокрема водні
багатства  України;  розвитку  вмінь  досліджувати,  описувати  і  аналізувати
отримані  дані  про  малі  річки  своєї  місцевості;  залучення  дітей  до
природоохоронної  діяльності  та  виховання дбайливого ставлення до природи
рідного краю, пропаганди ідей сталого розвитку. 

Його  учасниками  стали   учні  7-11 класів  закладів  загальної  середньої
освіти,  вихованці  закладів  позашкільної  освіти  віком  від  12  до  18  років
включно,  а  також творчі  учнівські  об'єднання цих закладів.  На розгляд журі
було надіслано 122 роботи з   23 областей.  Найбільш активними учасниками
конкурсу стали юні дослідники та природоохоронці з Запорізької, Вінницької,
Київської, Одеської, Житомирської та Рівненської областей. 

Відповідно до висновків журі

НАКАЗУЮ:

І. Визнати переможцем у Всеукраїнському конкурсі «Мала річка моєї
батьківщини»  та  нагородити  пам'ятним  призом  «Хвиля  життя  від
Олександра  Чистякова»,  Голови  Асоціації  рибалок  України,  а  також
грамотою  Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді Міністерства освіти і науки України та грамотою  Асоціації рибалок
України:

Володара Гран-прі
Магазейщикова Павла, учня 9 класу комунального закладу «Зеленівська
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  природничо-математичного
напряму» Приморського району Запорізької області, з роботою «Вивчення
степової  малої  річки Лозуватки,  що належить до Азовського басейну».



(50  балів)   Керівник:  Волкова  Тетяна  Іванівна,  вчитель  географії
комунального закладу  «Зеленівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
природничо-математичного  напряму»  Приморського  району  Запорізької
області .

ІІ.  Переможцями,  що  посіли  І  місце  у  Всеукраїнському  конкурсі
«Мала  річка  моєї  батьківщини»  і  нагороджуються  грамотою
Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Міністерства  освіти  і  науки  України  та  грамотою   Асоціації  рибалок
України, є:

1. Яценко  Назар,   вихованець  еколого-туристичного  гуртка  «Альтаїр.
Стежинами рідного краю» навчально-виховного комплексу І-ІІІ ступенів
«ліцей-школа»  Козятинської  міської  ради  Вінницької  області,  учень
1 курсу (9 клас) природничого профілю навчально-виховного комплексу
І-ІІІ  ступенів  «ліцей-школа»  Козятинської  міської  ради  Вінницької
області, з роботою «Дослідження річок Козятиншини: Гуйви  і Роставиці
(басейн Дніпра). (49 балів). Керівник:  Карнаух Олена Андріївна, учитель
біології,  спеціаліст  вищої  категорії,  старший  учитель  навчально-
виховного комплексу  І-ІІІ  ступенів  «ліцей-школа»  Козятинської  міської
ради  Вінницької області.

2. Мельник  Сніжана,  вихованка  еколого-туристичного  гуртка  «Альтаїр.
Стежинами рідного краю» навчально-виховного комплексу І-ІІІ ступенів
«ліцей-школа»  Козятинської  міської  ради  Вінницької  області,  учениця
1 курсу (9 клас) природничого профілю навчально-виховного комплексу
І-ІІІ  ступенів  «ліцей-школа»  Козятинської  міської  ради  Вінницької
області,  з  роботою «Дослідження річок Козятиншини: річка Гнилоп'ять
(басейн Дніпра)». (46 балів). Керівник: Карнаух Олена Андріївна, учитель
біології,  спеціаліст  вищої  категорії,  старший  учитель  навчально-
виховного комплексу  І-ІІІ  ступенів  «ліцей-школа»  Козятинської  міської
ради Вінницької області.

3. Лишак  Роман,  учень  7  класу  Ладижинського  навчально-виховного
комплексу №1 Вінницької області,  з роботою «Річка Сільниця». Басейн
річки  Південний  Буг».  (46  балів).  Керівник:  Полігас  Олеся
Володимирівна.

4. Якимчук Аліна, учениця 8 класу Літинської середньої загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  №2  Літинського  району  Вінницької  області,  з
роботою «Мала річка моєї батьківщини». (47 балів). Керівник: Якимчук
Іванна Олегівна, учитель біології  Літинської середньої загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №2 Літинського району Вінницької області.

5. Терещенко Роман,  Володькин Данііл, учні 8 класу навчально-виховний
комплекс  "Ліцей-спеціалізована  загальноосвітня  школа  I-III   ступенів
№10"  Марганецької  міської  ради;   Копаниця  Ярослав,  учень  8  класу
Марганецької  гімназії  Дніпропетровської  області,  вихованці  міського
еколого-натуралістичного  центру  дітей та учнівської молоді виконавчого



комітету  Марганецької   міської   ради   Дніпропетровської  області,  з
роботою «Екологічний  моніторинг  водного комплексу  річки  Ревун».
(49 балів). Керівник: Панченко Світлана Вікторівна.

6. Сухоребрий Сергій, учень 10 класу комунального закладу «Ліцей № 13»,
вихованець  гуртка  «Юні  дослідники  біорізноманіття»  комунального
закладу  «Дитячий  екологічний  центр»  Кам’янської  міської  ради
Дніпропетровської  області,  з  роботою  «Самоткань.  Річка,  що  втратила
красу».  (48 балів).  Керівник:  Горєлова Тетяна Володимирівна,  керівник
гуртка  «Юні  дослідники  біорізноманіття»  комунального  закладу
«Дитячий  екологічний  центр»  Кам’янської  міської  ради
Дніпропетровської області.

7. Терно Софія, вихованка гуртка «Світ природи» Стрийської міської станції
юних натуралістів Стрийської міської ради Львівської області, з роботою
«Річка Стрий – права притока «Дністра». (47 балів). Керівник: Терно Леся
Степанівна,  керівник гуртка «Світ природи» Стрийської  міської  станції
юних натуралістів Стрийської міської ради Львівської області.

8. Вихованці  гуртків  географічного  та  екологічного  краєзнавства
Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді,
з  роботою  «Річка  Кобелячок:  між  минулим  та  майбутнім».(49.балів)
Керівник:  Копилець Євгеній Вікторович,  керівник гуртків Полтавського
обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді.

9. Войтюк  Людмила,  Музика  Марія,  Панасюк  Ольга,  вихованці  гуртка
«Екологічне  краєзнавство»  Будинку дітей  та  молоді  Дубенської  міської
ради  Рівненської  області,  з  роботою  «Дослідження  та  опис  річки
Замишівка від витоку до гирла в межах Дубенського району Рівненської
області.  Басейн річки Дніпро».  (46 балів).  Керівник:  Потапчук Валерій
Дмитрович. 

ІІІ.  Переможцями,  що  посіли  ІІ  місця  Всеукраїнського  конкурсу
«Мала  річка  моєї  батьківщини»  і  нагороджуються  грамотою
Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Міністерства  освіти  і  науки  України  та  грамотою   Асоціації  рибалок
України, є: 

1. Коба Вікторія, учениця 8 класу комунального закладу «Медвежанська
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Немирівської  міської  ради
Вінницької області, з роботою «Ліва притока Південного Бугу – річка
Устя».  (45  балів).  Керівник:  Фриз-Дужак  Олеся  Василівна,  вчитель
географії  і  біології  комунального  закладу  «Медвежанська
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Немирівської  міської  ради
Вінницької області.

2. Гнатюк Олександр, вихованець гуртка «Юні екологи» Надвірнянського
районного  еколого-натуралістичного  центру  для  дітей  та  юнацтва
Івано-Франківської  області,  з  роботою  «Стримба  –  мала  річка  моєї
місцевості».  (43  бали).  Керівник:  Гнатюк Наталія  Фоківна,  керівник



гуртків Надвірнянського  районного еколого-натуралістичного центру
для дітей та юнацтва Івано-Франківської області.

3. Ракочий  Вітязьслав,  учень  9  класу  гімназії  №2,  Микичук  Ольга,
учениця 10 класу гімназії №5, вихованці гуртків «Основи фенології» та
«Юні  господарочки» комунального закладу  «Чернівецький обласний
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді», з роботою
«Дерелуй  –  мала  річка   нашої  малої  батьківщини».  (43  бали).
Керівники: Хлус Лариса Миколаївна,  методист комунального закладу
«Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді»,  кандидат  біологічних  наук,  доцент;  Кузьмінська
Валентина Василівна,   методист  комунального закладу «Чернівецький
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді».

4. Вихованці  гуртка  «Історичне  краєзнавство»  комунального  закладу
«Соснівський  Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»  Березнівської
районної  ради Рівненської  області,  з  роботою «Вілля  –  лісова  річка
басейну  Дніпра».  (42  бали).  Керівник:  Сосновчик  Олександр
Федорович,  керівник  гуртка  «Історичне  краєзнавство»  комунального
закладу  «Соснівський  Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»
Березнівської районної ради Рівненської області.

5. Колєснікова  Сніжана,  учениця  9  класу  Великокаратульської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Переяслав-Хмельницького
району  Київської  області,  з  роботою  «Гідрологічні  наслідки
антропогенного впливу на річку Трубіж на Переяславщині». (42 бали).
Науковий керівник: Федоренко Юрій Андрійович, вчитель економіки
вищої  категорії  Великокаратульської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Переяслав-Хмельницького району Київської області.

6. Учасники  міжрегіонального  освітнього  проекту  «Степові  перлини
рідного  краю»:  вихованці  гуртків  «Юні  охоронці  природи»
комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» (Малиновський Максим,
Голуб Софія, учні 10 класу Добронадіївської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Олександрійського  району та Василишин Яна, Момонт
Анна,  учениці  9   та  8  класу  комунального  закладу  «Долинська
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  2  ім.  А.С.  Макаренка
Долинської  районної  ради»  Долинського  району  Кіровоградської
області, з роботою «Річка Кам’янка – типова мала річка нижньої течії
Дніпра». (43 бали). Керівники: Федоров Вадим Миколайович, вчитель
географії  та  біології  Добронадіїйської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  Олександрійського   району  та  Стеблина  Ольга
Олександрівна,  вчитель  географії  та  біології  комунального  закладу
«Долинська  загальноосвітня  школа   І-ІІІ  ступенів    №  2  ім.  А.С.
Макаренка  Долинської  районної  ради»  Долинського  району
Кіровоградської області.



7. Вихованці гуртка «Школа юного акваріуміста» Шепетівського міського
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Хмельницької області, з роботою «Річка Гуска – типова «мала річка».
(40 балів). Керівник роботи:  Чумак Ірина Миколаївна, керівник гуртка
«Школа  юного  акваріуміста»  Шепетівського  міського  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Хмельницької області.

8. Кирилюк  Володимир,  учень  7  класу  Клішковецької  гімназії
Чернівецької  області,  з  роботою  «Данівка  (Клішківчанка)  –  річка
басейну  р.  Дунай».  (43  бали).  Керівники:  Кирилюк  Олена
Володимирівна, головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту,
культури,  туризму  Клішковецької  сільської  ради  кандидат
географічних наук; Палагнюк Світлана Дмитрівна, вчитель географії та
економіки  вчитель  вищої  категорії,  вчитель-методист  Клішковецької
гімназії Чернівецької області.

9. Вихованці  обласної  заочної  біологічної  школи  секції
«Ботаніка»комунального  закладу  «Чернівецький  обласний  центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»,  учні  8  класу
Коровійської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів   Глибоцького
району Чернівецької області, з роботою «Вивчення екологічного стану
води  річки  Коровля  (с.  Коровія  Глибоцького  району  Чернівецької
області,  басейн річки Дунай)». (40 балів).  Наукові керівники: Литвін
Надія  Георгіївна,  Рюхтіна  Юліана  Василівна,  Цехмістир  Аліна
Іванівна.

ІV.  Переможцями,  що  посіли  ІІІ  місця  Всеукраїнського  конкурсу
«Мала  річка  моєї  батьківщини»  і  нагороджуються  грамотою
Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Міністерства  освіти  і  науки  України  та  грамотою   Асоціації  рибалок
України, є:

1. Шіпілюк Любов, учениця 8 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
с.  Якимівка Оратівського району Вінницької  області,  з  роботою «Мала
річка  моєї  батьківщини».  (39  балів).  Керівник:  Хіміч  Ніна  Сергіївна,
учитель  географії  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  с.  Якимівка
Оратівського району Вінницької області.

2. Кушнір Уляна, учениця 7 класу навчально-виховного комплексу №3      м.
Могилева-Подільського Вінницької області, з роботою «Дністер –колиска
дитинства». (33 бали). Керівник: Кордонська Альона Василівна, вчитель
української  мови  та  літератури,  спеціаліст  вищої  категорії,  викладач-
методист навчально-виховного комплексу №3 м. Могилева-Подільського
Вінницької області.

3. Дудченко  Артем,  учень  9  класу,   Зорянська  Інна,  Підлужнюк  Діана,
учениці 11 класу, члени Ради шкільного лісництва комунального закладу
«Опорна школа «Оскільський ліцей Ізюмської районної ради Харківської
області», з роботою «Бахтин – велике життя малої річки».   (36 балів).



Керівники: Дворніченко Ольга Володимирівна, учитель географії, Каліта
Олена  Миколаївна,  учитель  біології;  Тютюнник  Марина  Василівна,
практичний психолог комунального закладу «Опорна школа «Оскільський
ліцей Ізюмської районної ради Харківської області»

4. Небава  Олена,  учениця  9  класу  комунального  закладу  «Гуманітарна
гімназія  №1 імені  М.І.  Пирогова  Вінницької  міської  ради»,  з  роботою
«Річка  Згар  –  права  притока  Південного  Бугу».  (  36  балів).  Науковий
керівник: Костюк Людмила Йосипівна.

5. Закржевська  Анна,  учениця  8  класу,  вихованка  гуртка  «Природниче
краєзнавство»  Енергодарського центру туризму, краєзнавства  та  спорту
Енергодарської міської ради Запорізької області, з роботою «Конка – річка
легенда».  (38 балів). Керівник: Закржевська Світлана Миколаївна.

6. Мостенець  Ганна,  учениця  10  класу  Кустовецької  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Полонської  міської  ради  Полонської  об’єднаної
територіальної  громади  Хмельницької  області,  з  роботою  «Стан  річки
Деревички  –  малої  річки  моєї  батьківщини».  (37  балів).  Керівники:
Шилюк  Олена  Анатоліївна,    Паламарчук  Інна  Анатоліївна,  вчителі
біології  та  хімії  Кустовецької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Полонської  міської  ради Полонської  об’єднаної  територіальної  громади
Хмельницької області.

7. Сеньчук Зоряна, учениця 11 класу Довгалівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів  Крупецької  сільської  ради  Радивилівського  району
Рівненської  області,  з  роботою  «Великі  проблеми  маленької  річки
Пляшівки».  (37  балів).  Науковий  керівник:  Тарнавська  Віра  Іванівна,
учитель  біології  вищої  категорії,  старший  вчитель  Довгалівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Крупецької  сільської  ради
Радивилівського району Рівненської області.

8. Вихованці  гуртка  «Юні  квітникарі»  комунального  закладу
«Кіровоградський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді»,  з  роботою  «Мала  річка  моєї  батьківщини  –  Інгул,
басейн  річки  Південний  Буг».  (39  балів).  Керівник:  Закутаєва  Ніна
Олександрівна, керівник гуртка  «Юні квітникарі» комунального закладу
«Кіровоградського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді».

9. Ланка  учнів  8-9  класу  екологічного  загону  Скородистицької
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  «Школи  життєтворчості»
Іркліївської  об’єднаної  територіальної  громади Чорнобаївського району
Черкаської області, з роботою «Тече річка невеличка по рідному краю…».
(37 балів). Керівник: Загубинога Оксана Олексіївна, вчитель біології, хімії
та  екології,  вчитель  вищої  кваліфікаційної  категорії,  вчитель-методист
Скородистицької  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  «Школи
життєтворчості»  Іркліївської  об’єднаної  територіальної  громади
Чорнобаївського району Черкаської області.



V.  Подяку  Національного  еколого-натуралістичного  центру
Міністерства  освіти  і  науки  України  керівникам  учнівських  робіт,  що
визнані  переможцями  у  Всеукраїнському  конкурсу  «Мала  річка  моєї
Батьківщини» отримають керівники:

1. Волкова  Тетяна  Іванівна,  вчитель  географії  комунального  закладу
«Зеленівська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  природничо-
математичного напряму» Приморського району Запорізької області.

2. Копилець Євгеній Вікторович,  керівник гуртків Полтавського обласного
центру туризму і краєзнавства учнівської молоді.

3. Карнаух  Олена  Андріївна,  учитель  біології,  спеціаліст  вищої  категорії,
старший учитель  навчально-виховного комплексу  І-ІІІ  ступенів  «ліцей-
школа» Козятинської міської ради Вінницької області.

4. Полігас Олеся Володимирівна, керівник проекту «Річка Сільниця. Басейн
річки Південний Буг» (Вінницька область).

5. Панченко  Світлана  Вікторівна,  керівник  проекту  «Екологічний
моніторинг водного комплексу  річки  Ревун» (Дніпропетровська область).

6. Горєлова  Тетяна  Володимирівна,  керівник  гуртка  «Юні  дослідники
біорізноманіття»  комунального  закладу  «Дитячий  екологічний  центр»
Кам'янської міської ради Дніпропетровської області.

7. Терно  Леся  Степанівна,  керівник  гуртка  «Світ  природи»  Стрийської
міської  станції  юних  натуралістів  Стрийської  міської  ради  Львівської
області.

8. Якимчук   Іванна  Олегівна,  учитель  біології  Літинської  середньої
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Літинського району Вінницької
області.

9. Потапчук Валерій  Дмитрович,  керівник проекту «Дослідження та  опис
річки  Замишівка  від  витоку  до  гирла  в  межах  Дубенського  району
Рівненської області. Басейн річки Дніпро».

10.Кирилюк  Олена  Володимирівна,  головний  спеціаліст  відділу  освіти,
молоді  та  спорту,  культури,  туризму  Клішковецької  сільської  ради
Чернівецької області, кандидат географічних наук.

11.Палагнюк Світлана Дмитрівна, вчитель географії та  економіки, вчитель
вищої  категорії,  вчитель-методист  Клішковецької  гімназії,  Чернівецької
області.

12.Чумак Ірина Миколаївна,  керівник гуртка «Школа юного акваріуміста»
Шепетівського  міського  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді Хмельницької області.

13.Федоров  Вадим  Миколайович,  вчитель  географії  та  біології
Добронадіївської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Олександрійського  району Кіровоградської області.

14.Стеблина  Ольга  Олександрівна,  вчитель  географії  та  біології
комунального закладу  «Долинська загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів
№ 2 ім. А.С. Макаренка Долинської районної ради» Долинського району
Кіровоградської області.



15.Фриз-Дужак Олеся Василівна, вчитель географії і біології комунального
закладу  «Медвежанська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»
Немирівської міської ради Вінницької області.

16.Литвін Надія Георгіївна, керівник проекту «Вивчення екологічного стану
води річки Коровля (с. Коровія Глибоцького району Чернівецької області,
басейн річки Дунай)».

17.Рюхтіна  Юліана  Василівна,  керівник  проекту   «Вивчення  екологічного
стану води річки Коровля (с. Коровія Глибоцького району Чернівецької
області, басейн річки Дунай)».

18.Цехмістир  Аліна  Іванівна,  керівник  проекту  «Вивчення  екологічного
стану води річки Коровля (с. Коровія Глибоцького району Чернівецької
області, басейн річки Дунай)».

19.Сосновчик  Олександр  Федорович,  керівник  гуртка  «Історичне
краєзнавство»  комунального  закладу  «Соснівський  Центр  дитячої  та
юнацької творчості» Березнівської  районної ради Рівненської області.

20.Гнатюк Наталія  Фоківна,  керівник гуртків  Надвірнянського  районного
еколого-натуралістичного  центру  для  дітей  та  юнацтва  Івано-
Франківської області.

21.Хлус  Лариса  Миколаївна,  методист  комунального  закладу  методист
комунального  закладу  «Чернівецький  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді», кандидат біологічних наук,
доцент.

22.Кузьмінська  Валентина  Василівна,  методист  комунального  закладу
«Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді».

23.Федоренко  Юрій  Андрійович,  вчитель  економіки  вищої  категорії
Великокаратульської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Переяслав-
Хмельницького району Київської області.

24.Загубинога Оксана Олексіївна, вчитель біології, хімії та екології, вчитель
вищої  кваліфікаційної  категорії,  вчитель-методист  Скородистицької
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  «Школи  життєтворчості»
Іркліївської  об’єднаної  територіальної  громади Чорнобаївського району
Черкаської області.

25.Тарнавська  Віра  Іванівна,  вчитель  біології  вищої  категорії,  старший
вчитель Довгалівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Крупецької
сільської ради Радивилівського району Рівненської області.

26.Закржевська  Світлана  Миколаївна,  керівник  проекту  «Конка  –  річка
легенда» (Запорізька область).

27.Костюк Людмила Йосипівна,  науковий керівник проекту «Річка Згар  –
права притока Південного Бугу» (Вінницька область).

28.Закутаєва  Ніна  Олександрівна,  керівник  гуртка  «Юні  квітникарі»
комунального  закладу  «Кіровоградського  обласного  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді».



29.Шилюк  Олена  Анатоліївна,  вчитель  біології  та  хімії  Кустовецької
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Полонської  міської  ради
Полонської об’єднаної територіальної громади Хмельницької області.

30.Паламарчук  Інна  Анатоліївна,  вчитель  біології  та  хімії  Кустовецької
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Полонської  міської  ради
Полонської об’єднаної територіальної громади Хмельницької області.

31.Дворніченко  Ольга  Володимирівна,  вчитель  географії  комунального
закладу  «Опорна  школа  «Оскільський  ліцей  Ізюмської  районної  ради
Харківської області»

32.Каліта  Олена  Миколаївна,  вчитель  біології  комунального  закладу
«Опорна школа «Оскільський ліцей Ізюмської районної ради Харківської
області».

33.Тютюнник  Марина  Василівна,  практичний  психолог  комунального
закладу  «Опорна  школа  «Оскільський  ліцей  Ізюмської  районної  ради
Харківської області».

34.Хіміч  Ніна  Сергіївна,  учитель  географії  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів с. Якимівка Оратівського району Вінницької області.

35.Кордонська Альона Василівна,  вчитель української  мови та  літератури,
спеціаліст  вищої  категорії,  викладач-методист  навчально-виховного
комплексу №3 м. Могилева-Подільського Вінницької області .

VІ.  Адміністрація  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України щиро дякує
керівникам  закладів  загальної  середньої  та  позашкільної  освіти  за
проведену на високому рівні організаційну роботу в цьому напрямі.

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


