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пропагандистської акції
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З метою привернення уваги учнівської молоді до проблем охорони птахів
та  їхніх  природних  біотопів,  залучення  учнів  до  активної  природоохоронної
роботи,  Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді  та
Українське  товариство  охорони  птахів  провели  щорічну  природоохоронну
акцію «Грак — птах року 2019».

У Всеукраїнську природоохоронно-пропагандистську акцію «Грак — птах
року 2019» активно включилися заклади позашкільної та загальної середньої
освіти  Вінницької,  Волинської,  Донецької,  Дніпропетровської,  Житомирської,
Запорізької,  Закарпатської,  Івано-Франківської,  Кіровоградської,  Київської,
Луганської,  Львівської,  Миколаївської,  Одеської,  Полтавської,  Рівненської,
Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської,
Чернівецької, Чернігівської областей та м. Києва.

У рамках акції в навчальних закладах було сплановано та проведено низку
заходів,  зокрема:  вивчення  біології  припутня  шляхом  організації  експедицій
(екскурсій),  виступи  агітбригад,  різноманітні  конкурси,  тематичні  заняття,
бесіди.  У ході  акції  учні  також вивчили біологічні  особливості  різних  видів
птахів  України,  які  потребують  охорони.  Проведено  моніторинг  чисельності
припутня, досліджено вплив господарської діяльності  людини на чисельність
цього виду та можливості вигодівлі його в штучних умовах. 

Крім  того,  було  проведено  масштабну  природоохоронно-просвітницьку
роботу. Представлені матеріали свідчать про безпосередню участь школярів у
вирішенні  низки  природоохоронних  проблем  у  ході  еколого-натуралістичної
дослідницької  роботи.  Загалом,  в  оргкомітет  природоохоронно-
пропагандистської акції «Грак – птах року 2019» надійшло понад 800 проектів. 

На підставі висновків журі Конкурсу



НАКАЗУЮ:

І.  Визнати  переможцями  та  призерами  природоохоронно-пропагандистської
Всеукраїнської  акції  серед школярів  та  учнівської  молоді  «Грак  –  птах року
2019» і нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  та  Українського
товариства  охорони  птахів  за  змістовну  різнопланову  роботу  (реферати,
презентації, малюнки, літературні твори):

І місце

1. Арабаджи Максима, учня Ялтинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 2 Першотравневої районної ради Донецької області (95 балів).

2.  Артюк Іванну, вихованку гуртка  «Юні  орнітологи»  Васильківської  міської
Станції юних натуралістів Київської області (95 балів).

3.   Вихованців  гуртка «Любителі  декоративних і  домашніх тварин» Будинку
дитячої та юнацької творчості «Центр розвитку дітей та молоді» Бердянської
міської ради Запорізької області (95 балів).

4.  Вихованців  гуртка  «Юні  лісівники»  Красноградського  районного  центру
дитячої  та  юнацької  творчості  на  базі  Петрівського  навчально-виховного
комплексу Івано-Франківської області (95 балів).

5.  Вихованців  гуртка  «Юні  народознавці»  Комунального  закладу
«Шполянський  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Шполянської міської ради ОТГ Черкаської області (95 балів).

6.  Вихованців  гуртків  «Орнітологи»  та  «Юні  орнітологи»  Миргородської
міської  ради  Центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Полтавської області (95 балів).

7.  Гергель  Анастасію,  ученицю  Овлашівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ
ступенів Роменської районної ради Сумської області (95 балів).

8.  Голуб  Каріну,  ученицю  9-В  класу  Радивилівського  навчально-виховного
комплексу «Школа № 2 – ліцей» ім. П.Г. Стрижака Радивилівської міської ради
Рівненської області (95 балів).

9. Гончаренко Єву, вихованку гуртка «Дитина і тварина» Комунального закладу
Сумської  міської  ради  –  Сумський  міський  центр  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді (95 балів).

10. Диду Вероніку, ученицю 4-А класу Прилбицької загальноосвітньої школи І-
ІІІ  ступенів  імені  Митрополита  Андрея  Шептицького  Яворівського  району
Львівської області (95 балів).

11.  Каранду  Анну,  вихованку  гуртка  Дитячого  естетико-натуралістичного
центру «Камелія» Броварської міської ради Київської області (95 балів).



12.  Керівників  гуртків  відділу  позашкільної  роботи  Комунальної  установи
«Центр  розвитку  дітей  та  молоді»  Узинської  міської  ради  Білоцерківського
району Київської області (95 балів).

13.  Керівників  гуртків  та  вихованців  Дитячого  естетико-натуралістичного
центру «Камелія» Броварської міської ради Київської області (95 балів).

14.  Конончук  Вікторію,  ученицю  6  класу  Опорного  загальноосвітнього
навчального  закладу  «Жукинська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»,
вихованку гуртка «Юний еколог» Вишгородського районного Центру художньої
творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт» Київської області (95 балів).

15.  Кушнірчук  Даніїла,  вихованця  гуртка  «Дитина  і  тварина»  Комунального
закладу  Сумської  міської  ради  –  Сумський  міський  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді (95 балів).

16. Лебедь Марію, вихованку гуртка «Дитина і тварина» Комунального закладу
Сумської  міської  ради  –  Сумський  міський  центр  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді (95 балів).

17.  Лі  Брюса,  учня  6-А  класу,  вихованця  гуртка  «Юні  друзі  природи»
Петропавлівсько-Борщагівської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  Києво-
Святошинського району с.  Петропавлівська Борщагівка Київської  області  (95
балів).

18.  Маменко  Артема,  здобувача  освіти  2  класу  Любимівського  закладу
дошкільної,  повної загальної середньої № 2 Каховського району Херсонської
області (95 балів).

19. Мармур Юлію, ученицю 11 класу Городецької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Паланської сільської ради Уманського району Черкаської області (95
балів).

20.  Мельничук  Верніку,  ученицю  9-В  класу  Радивилівського  навчально-
виховного комплексу «Школа № 2 – ліцей» ім. П.Г. Стрижака Радивилівської
міської ради Рівненської області (95 балів).

21.  Михайленко  Миколу,  здобувача  освіти  2  класу  Любимівського  закладу
дошкільної,  повної загальної середньої № 2 Каховського району Херсонської
області (95 балів).

22.  Науменко  Софію,  вихованку  гуртка  «Юні  орнітологи»  Васильківської
міської Станції юних натуралістів (95 балів).

23. Панасевич Юлію, ученицю 9 класу Городецької загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Паланської сільської ради Уманського району Черкаської області (95
балів).

24. Самусенко Софію, ученицю 3-А класу Миронівського академічного ліцею№
2 Київської області (95 балів).



25.  Свідерського  Івана,  вихованця  гуртка  «Зелена»  економіка»  Дитячого
естетико-натуралістичного  центру  «Камелія»  Броварської  міської  ради
Київської області (95 балів).

26.  Тонкоглаза  Назара,  вихованця  гуртка  «Юні  орнітологи»  Васильківської
міської Станції юних натуралістів Київської області (95 балів).

27. Травінську Анну, ученицю 5-Г класу, вихованку гуртка «Юні друзі природи»
Петропавлівсько-Борщагівської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  Києво-
Святошинського району с.  Петропавлівська Борщагівка Київської  області  (95
балів).

28.  Учнівський  колектив  3-А  класу  Бабинського  ліцею  Бабинської  сільської
ради Гощанського району Рівненської області (95 балів).

29.  Учнівський  колектив  6  класу  Майської  філії  І-ІІ  ступенів  Комунального
опорного  закладу  освіти  «Кислянська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»
Зайцівської  сільської  ради  Синельниківського  району  Дніпропетровської
області (95 балів).

30. Учнівський колектив 6-А класу загальноосвітньої школи № 17 І-ІІІ ступенів
Кам’янець – Подільської міської ради Хмельницької області (95 балів).

31. Учнівський колектив шкільного лісництва Семенівського закладу середньої
освіти І-ІІІ ступенів № 1 м. Семенівка Семенівської міської ради Чернігівської
області (95 балів).

ІІ місце

1. Барабаш Миколу, учня 11 класу Шандриголівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Лиманської міської ради Донецької області (85 балів).

2.  Бахметову  Віолетту,  вихованку  гуртка  «Лікарські  рослини»  Дитячого
естетико-натуралістичного  центру  «Камелія»  Броварської  міської  ради
Київської області (95 балів).

3.  Бондар  Юлію,  вихованку  гуртка  «Юні  друзі  природи»  Кременецького
районного  центру  дитячої  творчості  Кременецького  району  Тернопілської
області (85 балів).

4. Бужович Оксану, ученицю 11-А класу середньої загальноосвітньої школи №
77 м. Львова (85 балів).

5.  Вихованців  гуртка  «Екологічна  варта»  Комунального  закладу  «Середня
загальноосвітня школа № 4 м. Покров Дніпропетровської області» (85 балів).

6. Вихованців гуртка «Юні орнітологи» Будинку дитячої та юнацької творчості
Котелевської районної ради Полтавської області (85 балів).



7.  Вихованців  секції  МАН  «Екологія»  та  вихованців  гуртка  «Дитячий
екопарламент  «ЕКОС»  Комунального  закладу  «Міський  Центр  дитячої
творчості» м. Білгорода-Дністровського Одеської області (85 балів).

8.  Гавриленко  Софію,  вихованку  гуртка  «Юні  екологи»  Дитячого  естетико-
натуралістичного центру «Камелія» Броварської міської ради Київської області
(85 балів).

9.  Дударчука  Владислава,  вихованця  гуртка  «Юні  друзі  природи»
Кременецького  районного  центру  дитячої  творчості  Кременецького  району
Тернопілської області (85 балів).

10.  Задорожну  Владиславу,  ученицю  5  класу  Комунального  закладу
Степівського  навчально-виховного  об’єднання  «Загальноосвітня  школа  І-ІІ
ступенів – дитячий садок» Тетіївської міської ради Київської області (85 балів).

11.  Ірогуєху Ірину, ученицю 8 класу Бурімського закладу загальної середньої
освіти І-ІІ ступенів Ічнянської міської ради Чернігівської області (85 балів).

12. Кисіль Поліну, ученицю 7-А класу Окружного опорного закладу «Борівська
загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів № 1 Борівської районної ради ім. Героя
Радянського Союзу В.С. Колісника» Харківської області (85 балів).

13.  Король  Дмитра,  вихованця  гуртка  «Юні  друзі  природи»  Кременецького
районного  центру  дитячої  творчості  Кременецького  району  Тернопілської
області (85 балів).

14.  Кузьменко  Анастасію,  ученицю  5  класу  Городецької  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Паланської сільської ради Уманського району Черкаської
області (85 балів).

15. Курушкіну Анну, вихованку гуртка «Зелена» економіка» Дитячого естетико-
натуралістичного центру «Камелія» Броварської міської ради Київської області
(85 балів).

16. Лисого Володимира, учня 6-Б класу Тернопільської загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів  №  8,  вихованця  гуртка  «Юні  квітникарі-аранжувальники»
Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді (85 балів).

17.  Литвина  Ігора,  учня  1-Б  класу  середньої  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів  №  3  імені  В.О.  Нижниченка  Горішньоплавнівської  міської  ради
Полтавської області (85 балів).

18.  Погонюк  Карину,  вихованку  гуртка  «Основи  ландшафтного  дизайну»
Дитячого  естетико-натуралістичного  центру  «Камелія»  Броварської  міської
ради Київської області (85 балів).



19.  Рогожинського  Горислава,  учня  3  класу  Комунального  закладу
«Байраківська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  ім.  Максима  Шимка»
Немирівської міської ради Вінницької області (85 балів).

20. Сопільник Анастасію, ученицю 6-Б класу Тернопільської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 8, вихованку гуртка «Юні квітникарі-аранжувальники»
Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді (85 балів).

21.  Ткаченко  Артема,  вихованця  гуртка  «Природа  крізь  призму  англійської
мови» Центру еколого-натуралістичної творчості Білоцерківської міської ради
Київської області (85 балів).

22. Ткачук Софію, ученицю 4 класу Колиндянської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Колиндянської сільської ради Тернопільської області (85 балів).

23. Ткачука Антона, учня 5 класу Колиндянської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Колиндянської сільської ради Тернопільської області (85 балів).

24.  Учнівський  колектив  1-4  класів  Комунального  закладу  «Солонцівська
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів»  Олешківського  району  Херсонської
області (85 балів).

25.  Учнівський  колектив  4  класу  Вишнівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів № 1 Київської області (85 балів).

26. Учнівський колектив 7 класів Комишанської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 26 Херсонської міської ради Херсонської області (85 балів).

27.  Учнівський колектив  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  № 2  ім.  Т.Г.
Шевченка Кам’янець-Подільської міської ради Хмельницької області (85 балів).

28. Хейкіну Вікторію, вихованку гуртка «Природа рідного краю» Комунального
закладу «Зміївський центр дитячої та юнацької творчості Зміївської районної
ради» Харківської області (85 балів).

29. Щербак Єлизавету, ученицю 9 класу Новгород-Сіверської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 2 Чернігівської області (85 балів).

ІІІ місце 

1. Буровську Анастасію, ученицю 10 класу Новоекономічної загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Покровської районної ради Донецької області (75 балів).

2.  Вихованців  гуртка  «Людина  і  довкілля»  Верхньорогачинського  Будинку
дитячої  творчості  та  учнів  Верхньорогачицької  опорної  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Херсонської області (75 балів).



3.  Вихованців  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн  інтер’єру»  Комунального
закладу «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької
області (75 балів).

4. Вихованців гуртка «Юний еколог» Енергодарської багатопрофільної гімназії
«Гармонія» Енергодарської міської ради Запорізької області (75 балів).

5. Вихованців гуртка «Юні друзі природи» Комунального закладу «Березівський
міський  центр  дитячої  та  юнацької  творчості»  Березівської  ОТГ  Одеської
області (75 балів).

6. Вихованців гуртка «Юні екологи» Навчально-виховного комплексу (середня
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад) с. Бірків
Вінницької області (75 балів).

7. Вихованців гуртка «Юні лісівники» Здомишельського учнівського лісництва
Центру дитячої та юнацької творчості смт. Ратне Волинської області (75 балів).

8.  Гордєєву  Олександру,  вихованку  гуртка  «Любителі  домашніх  тварин»
Дитячого  естетико-натуралістичного  центру  «Камелія»  Броварської  міської
ради Київської області (75 балів).

9. Гринчук Яну, ученицю Козівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1,
вихованку  гуртка  «Рослини  –  символи  України»  Козівського дитячого парку
«Лісова пісня» Тернопільської області (75 балів).

10.  Давидюк Тетяну, ученицю Вацлавпільської  гімназії  Пулинської  селищної
ради Житомирської області (75 балів).

11.  Дарчук  Тараса,  учня  8  класу  Горошівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів Борщівського району Тернопільської області (75 балів).

12.  Екологічну  команду  «Природолюби»  Керменчицької  загальноосвітньої
школи І-ІІІ  ступенів  с.  Керменчик  Великоновосілківського району Донецької
області (75 балів).

13. Зелінську Ангеліну, ученицю 8 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
с. Озеро Ківерцівської районної адміністрації Волинської області (75 балів).

14.  Калініченко  Діану,  ученицю  4  класу  І  вікової  категорії  Рокитнянського
Комунального закладу загальної середньої освіти № 1 Рокитнянської селищної
ради Київської області (75 балів).

15.  Клюєва  Дмитра,  учня  4  класу  І  вікової  категорії  Рокитнянського
Комунального закладу загальної середньої освіти № 1 Рокитнянської селищної
ради Київської області (75 балів).

16.  Кононець  Ангеліну, ученицю  4  класу  І  вікової  категорії  Рокитнянського
Комунального закладу загальної середньої освіти № 1 Рокитнянської селищної
ради Київської області (75 балів).



17.  Костенко Маргариту, вихованку  гуртка  «Народознавство»  Первомайської
станції юних натуралістів Миколаївської області (75 балів).

18. Кострицю Іллю, учня Вацлавпільської гімназії  Пулинської селищної ради
Житомирської області (75 балів).

19.  Куркодима  Олександра,  учня  Дмитрівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів,  вихованця  гуртка  «Юні  рослинники»  Києво-Святошинського
районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Київської області (75 балів).

20.  Мезько Віталія,  учня 9-А класу загальноосвітньої школи № 6, вихованця
гуртка  «Сучасна  біологія»  Центру  науково-технічної  творчості  учнівської
молоді Івано-Франківської області (75 балів).

21.  Мотринець Анастасію,  ученицю 2 класу, вихованку творчого учнівського
об’єднання  «Природа  рідного  краю»  Тячівського  районного  еколого-
натуралістичного центру Закарпатської області (75 балів).

22. Мунтяна Дмитра, учня 8-А класу Молодійської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів с. Молодія Глибоцького району Чернівецької області (95 балів).

23. Осовського Віктора, вихованця гуртка «Екодизайн» Києво-Святошинського
районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Київської області (75 балів).

24.  Пастернак  Діану,  ученицю  4  класу  І  вікової  категорії  Рокитнянського
Комунального закладу загальної середньої освіти № 1 Рокитнянської селищної
ради Київської області (75 балів).

25.  Періг  Марію,  ученицю 8  класу загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  с.
Озеро Ківерцівської районної адміністрації Волинської області (75 балів).

26.  Пономаренка  Богдана,  учня  4  класу  І  вікової  категорії  Рокитнянського
Комунального закладу загальної середньої освіти № 1 Рокитнянської селищної
ради Київської області (75 балів).

27.  Саглаєву  Катерину,  ученицю  Миролюбівського  навчально-виховного
комплексу Покровської райради Донецької області (75 балів).

28.  Скрипник  Єлізавету,  ученицю  Миролюбівського  навчально-виховного
комплексу Покровської райради Донецької області (75 балів).

29.  Слюнченко  Анастасію,  ученицю  10  класу  Новомиколаївської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Мелітопольської  районної  ради
Запорізької області (75 балів).

30.  Учнівський  колектив  4-Б  класу  Комунальної  установи  Миропільської
селищної  ради  «Опорний  навчальний  заклад  «Миропільська  гімназія»
Романівського району Житомирської області (75 балів).



31.  Учнівський  колектив  6-10  класів  загальноосвітньої  школи  №  1  м.
Кременчука Полтавської області (75 балів).

32. Учнівський колектив 7 класу Костобобрівського закладу середньої освіти І-
ІІІ ступенів Семенівської міської ради Чернігівської області (75 балів).

33. Учнівський колектив 7-А класу Житомирського екологічного ліцею № 24 (75
балів).

34. Учнівський колектив Боярського академічного ліцею «Престиж» Київської
області (75 балів).

35.  Цубер  Даніелу,  ученицю  6  класу,  вихованку  творчого  учнівського
об’єднання  «Флористика  та  фітодизайн  інтер’єру»  Тячівського  районного
еколого-натуралістичного центру Закарпатської області (75 балів).

36. Чайківського Назара, учня 8 класу Бучацького колегіуму імені св. Йосафата
Тернопільської області (75 балів).

37. Швайлич Марту, ученицю Козівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№  1,  вихованку  гуртка  «Рослини  –  символи  України»  Козівського  дитячого
парку «Лісова пісня» Тернопільської області (75 балів).

ІІ.  Визнати  переможцями  та  призерами  природоохоронно-пропагандистської
Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді «Грак – птах року 2019» та
нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  та  Українського
товариства  охорони  птахів  за  змістовну  природоохоронну,  дослідницько-
пропагандистську  і  практичну  екологічну  роботу  у  вирішенні  проблеми
охорони  птахів  (реферати,  презентації,  малюнки,  фото  (власні),  літературні
твори):

І місце

1.  Батюха  Євгена,  учня  10  класу  Державного  навчального  закладу
«Мелітопольський професійний аграрний ліцей» Запорізької області (95 балів).

2. Василів Карину, вихованку гуртка «Юний еколог» Обухівського районного
центру творчості дітей та юнацтва Київської області (95 балів).

3.  Вихованці  гуртка  «Любителі  декоративних  і  свійських  тварин»  міського
еколого-натуралістичного  центру  дітей  та  учнівської  молоді  виконавчого
комітету Марганецької міської ради Дніпропетровської області (95 балів).

4.  Вихованців  гуртка  «Декоративне  птахівництво»  Шепетівського  міського
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Хмельницької
області (95 балів).



5. Вихованців гуртка «Екологічне краєзнавство» Центру позашкільної роботи
Вітовського району, на базі Лупарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Галицинівської сільської ради Миколаївської області (95 балів).

6. Вихованців гуртка «Лелеченьки» Калениківської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Решетилівської районної ради Полтавської області (95 балів).

7.  Вихованців  гуртка «Мій рідний край,  моя земля» Полтавського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (95 балів).

8.  Вихованців  гуртка  «Природа і  фантазія»  Великописарівської  станції  юних
натуралістів Великописарівської районної ради Сумської області (95 балів).

9.  Вихованців  гуртка  «Символи  українського  народу»  Будинку  дитячої  та
юнацької  творчості  Баштанської  міської  ради  (ОТГ)  Баштанського  району
Миколаївської області (95 балів).

10.  Вихованців  гуртка  «Цікавий  світ  акваріума»  Полтавського  обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (95 балів).

11.  Вихованців гуртка «Юні  орнітологи» комунального закладу позашкільної
освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр» Житомирської обласної ради
Житомирської облатсі (95 балів).

12.  Вихованців  гуртків  філії  «Шафран»  Комунального  закладу  освіти
«Обласний  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді»
Дніпропетровської області (95 балів).

13.  Вихованців  натуралістичного  гуртка  Комунального  закладу  Кагарлицької
районної ради «Кагарлицький районний центр дитячої та юнацької творчості»
Київської області (95 балів).

14.  Вихованців  шкільного  лісництва  «Юні  лісівники»  Шепетівської
загальноосвітньої школи № 6 Хмельницької області (95 області).

15.  Волкодава  Валерія,  вихованця  гуртка  «Юні  орнітологи»  Балаклійської
станції юних натуралістів Балаклійської районної ради Харківської області (95
балів).

16. Глуховецького Артура, вихованця Покотилівської станції юних натуралістів
Харківської районної ради Харківської області (95 балів).

17.  Головінова  Оскара,  вихованця  гуртка  «Юні  орнітологи»  Балаклійської
станції юних натуралістів Балаклійської районної ради Харківської області (95
балів).

18.  Дудкіну  Анастасію,  вихованку  Покотилівської  станції  юних  натуралістів
Харківської районної ради Харківської області (95 балів).

19.  Забураннову  Богдану,  вихованку  гуртка  «Юний  еколог»  Обухівського
районного центру творчості дітей та юнацтва Київської області (95 балів).



20.  Загребельну  Діану,  вихованку  Покотилівської  станції  юних  натуралістів
Харківської районної ради Харківської області (95 балів).

21.  Зорю  Кирила,  вихованця  Покотилівської  станції  юних  натуралістів
Харківської районної ради Харківської області (95 балів).

22. Кимлик Артура, вихованця гуртка «Символи українського народу» Будинку
творчості учнів Баштанської міської ради Миколаївської області (95 балів).

23.  Ковінченко Анастасію,  ученицю 10  класу  Петропавлівсько-Борщагівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Києво-Святошинського  району  с.
Петропавлівська Борщагівка Київської області (95 балів).

24. Красько Катерину, ученицю 8 класу загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня с.
Мстишин Луцького району Волинської області (95 балів).

25.  Лисак  Олександру, вихованку  гуртка  «Юні  екологи»  Дитячого  естетико-
натуралістичного центру «Камелія» Броварської міської ради Київської області
(95 балів).

26. Лугову Вероніку, вихованку гуртка «Юний еколог» Обухівського районного
центру творчості дітей та юнацтва Київської області (95 балів).

27. Мазепу Софію, ученицю 9-Б класу Нововолинської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 2 Нововолинської міської ради Волинської області (95 балів).

28.  Малиновського Максима,  учасника міжрегіонального освітнього проекту:
«Степові  перлини  рідного  краю»  учня  10  класу  Добронадіївської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Олександрівського  району, вихованця
гуртка  «Юні  охоронці  природи»  обласного  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Кіровоградської області (95 балів).

29. Микичук Ольгу, ученицю 10-Б класу Чернівецької гімназії № 5, вихованку
гуртка  «Юні  господарочки»  Комунального  закладу  «Чернівецький  обласний
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» (95 балів).

30.  Мотилюка  Максима,  учня  5  класу,  вихованця  гуртка  «Знавці  тварин»
Вінницької обласної станції юних натуралістів (95 балів).

31.  Патут  Діану,  ученицю  8  класу  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступеня  с.
Мстишин Луцького району Волинської області (95 балів).

32.  Петрович  Софію,  ученицю  9-Б  класу  Нововолинської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 2 Нововолинської міської ради Волинської області (95
балів).

33. Ракочого Вітязьслава, учня 9-А класу Чернівецької гімназії № 2, вихованця
секції  «Індивідуальна  робота  еколого-біологічного  напряму  з  обдарованими
дітьми» ОЗБШ Комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» (95 балів).



34.  Руденко  Софію,  вихованку  Покотилівської  станції  юних  натуралістів
Харківської районної ради Харківської області (95 балів).

35.  Свістюлу  Тимура,  учня  1  класу  Горбаківського  навчально-вихованого
комплексу  «Дошкільний  навчальний  заклад  –  загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ступенів» Гощанської районної ради Рівненської області (95 балів).

36.  Сербенюк  Єлизавету,  учасницю  міжрегіонального  освітнього  проекту:
«Степові  перлини  рідного  краю»  ученицю  8  класу  Комунального  закладу
«Долинська  загальноосвітня  школва  І-ІІІ  ступенів  №  2  ім.  А.С.  Макаренка
Долинської  районної  ради»,  вихованку  гуртка  «Юні  охоронці  природи»
обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Кіровоградської області (95 балів).

37. Собко Євгенію, учасницю міжрегіонального освітнього проекту: «Степові
перлини рідного краю»  ученицю 8  класу  Комунального закладу  «Долинська
загальноосвітня  школва  І-ІІІ  ступенів  №  2  ім.  А.С.  Макаренка  Долинської
районної ради», вихованку гуртка «Юні охоронці природи» обласного центру
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Кіровоградської  області
(95 балів).

38.  Сороку  Ліану, учасницю  міжрегіонального  освітнього  проекту:  «Степові
перлини рідного краю» ученицю 5  класу Добронадіївської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Олександрівського  району,  вихованку  гуртка  «Юні
охоронці  природи»  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Кіровоградської області (95 балів).

39. Учнівський колектив 11-А класу Володимир-Волинської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 2 Волинської області (95 балів).

40. Хоружого Ростислава, учня 9 класу Шевської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів  Магдалинівського  району,  вихованця  гуртка  «Юні  орнітологи»
Комунального  закладу  освіти  «Магдалинівська  районна  станція  юних
натуралістів  Магдалинівської  районної  ради»  Дніпропетровської  області  (95
балів).

41. Черкашина Єгора, учня 4 класу Пономаренківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів  Рогащенської  селищної  ради  Харківського  району  Харківської
області (95 балів).

42.  Чермак  Вікторію,  ученицю  10-А  класу  загальноосвітньої  школи  №  16,
вихованку гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської міської дитячої екологічної
станції Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області (95 балів).

43. Чуфирко Володимира, учня 9 класу Чернівецької загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 4 Чернівецької міської ради Чернівецької області (95 балів).

 



ІІ місце

1.  Вихованців  гуртка  «Квітникарство»  Карлівської  районної  Станції  юних
натуралістів Полтавської області (85 балів).

2. Вихованців гуртка «Народні ремесла» Комунальної організації «Шостинська
міська станція юних натуралістів» Шостинської міської ради Сумської області
(85 балів).

3. Вихованців гуртка «Флористика» Охтирського міського центру позашкільної
освіти – Мала академія наук учнівської молоді Сумської області (85 балів).

4. Вихованців гуртка «Юні екологи» районного Будинку дитячої та  юнацької
творчості Шостинської районної ради Сумської області (85 балів).

5. Вихованців гуртка «Юні орнітологи» Будинку дитячої та юнацької творчості
Котелевської районної ради Полтавської області (85 балів).

6. Вихованців гуртка «Юні охоронці природи» Навчально-виховного комплексу
«Гімназія-спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних
мов» Генічеської районної ради Херсонської області (85 балів).

7. Вихованців гуртків «Юні лісівники» та «Юні садівники» Роменського центру
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю імені Івана Каваларідзе
Сумської області (85 балів).

8. Вихованців гуртків міської Станції юних натуралістів «Комп’ютер – вікно в
природу»,  «Юні  екскурсоводи»,  «Школа  життєвої  компетентності»,
«Флористика»,  «Любителі  свійських  тварин»,  «Психологія  особистості  та  її
самопізнання», «Природа і  творчість»,  «Юні фермери» Миколаївської міської
ради Миколаївської області (85 балів).

9.  Вихованців  екологічного  гуртка  «Росинка»  Благовіщенського  районного
центру дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області (85 балів).

10.  Вихованців  еколого-природничого  гуртка  «Зелені  Робінзони»  Гадяцького
Будинку дитячої та юнацької творчості при Вельбівській загальноосвітній школі
І-ІІ ступенів Гадяцької районної ради Полтавської області (85 балів).

11.  Вихованців  об’єднання  «ЕКОС»  гуртка  «Юні  охоронці  природи»
Вічтовського  центру  позашкільної  освіти  на  базі  Михайло-Ларинської
загальноосвітньої школи Вітовського району Миколаївської області (85 балів).

12.  Гулевату  Анжеліку,  ученицю  10  класу  Чернятинської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Жмеринського району Вінницької області (85 балів).

13.  Делікатну  Юлію,  ученицю  9  класу  Олександрівської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Каланчацької  селищної  ради  Херсонської  області  (85
балів).



14. Експедиційну групу гуртка «Природа рідного краю» Компаніївського центру
дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області (85 балів).

15. Євтух Софію, ученицю 6 класу Коднянської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Житомирського району Житомирської області (85 балів).

16.  Коржавіну  Марію,  ученицю  7  класу  Павлоградської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 4 Дніпропетровської області (85 балів).

17. Корпак Тетяну, ученицю Козівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№  1,  вихованку  гуртка  «Юні  друзі  природи»  Козівського  дитячого  парку
«Лісова пісня» Тернопільської області (85 балів).

18. Маліновську Анастасію, ученицю 8-А класу Каланчацької загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 2 Каланчацької селищної ради Херсонської області (85
балів).

19. Печеновську Анну, вихованку гуртка «Юний еколог» Жавинської школи І-ІІ
ступенів Чернігівської районної ради Чернігівської області (85 балів).

20.  Роман-Ярошевську  Божену,  ученицю  8  класу  ОЗНЗ  «Красненська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1» Буського району Львівської області
(85 балів).

21. Суровець Олену, ученицю Козівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№  1,  вихованку  гуртка  «Юні  друзі  природи»  Козівського  дитячого  парку
«Лісова пісня» Тернопільської області (85 балів).

22.  Твардовського  Матвія,  учня  6-Б  класу  загальноосвітньої  школи  №  3,
вихованця  гуртка  «Юні  натуралісти»  Центру  науково-технічної  творчості
учнівської молоді Івано-Франківської області (85 балів).

23. Учнівський колектив 2-Б класу Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІ
ступенів № 64 Миколаївської міської ради Миколаївської області (85 балів).

24. Учнівський колектив 5-6 класів Дорогобузької загальноосвітньої школи І-ІІ
ступенів Гощанської районної ради Рівненської області (85 балів).

25.  Учнівський  колектив  6  класу  Іванівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ
ступенів  комунального  закладу  «Глинське  навчально-виховне  об’єднання»
Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  дошкільний  навчальний  заклад
Світловодської районної ради Кіровоградської області (85 балів).

26.  Чучман  Дарину,  ученицю  8  класу  ОЗНЗ  «Красненська  загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 1» Буського району Львівської області (85 балів).

ІІІ місце

1.  Бондарчука  Романа,  учня  7-Б  класу  Немирівського  навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ім.  М.Д. Леонтовича –
гімназія» Вінницької області (75 балів).



2.  Варфоломеєва  Олександра,  учня  6  класу  Снігурівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 1 Снігурівської районної ради Миколаївської області (75
балів).

3.  Вихованців гуртка «За гуманне ставлення до тварин» Вінницької  обласної
станції юних натуралістів (75 балів).

4.  Вихованців  гуртка «Природознавство» комунального закладу позашкільної
освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр» Житомирської обласної ради
Житомирської області (75 балів).

5.  Вихованців  гуртка  «Юні  орнітологи»  Комунального  закладу  Сумської
обласної ради «Обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою
молоддю» (75 балів).

6.  Вихованців  гуртка  «Юні  природознавці»  Обласного  еколого-
натуралістичного центру  учнівської  молоді  на  базі  Миколаївської  санаторної
загальноосвітньої школи № 4 Миколаївської області (75 балів).

7.  Вихованців  дитячої  екологічної  організації  «ТРОПОС»  Суховільського
навчально-виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –
дошкільний навчальний заклад»  Володимирецької  районної  ради  Рівненської
області (75 балів).

8.  Вихованців  екологічного  гуртка  «Зелений  гомін»  Комунального  закладу
«Східненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Музиківської сільської ради
Білозерського району» Херсонської області (75 балів).

9.  Гаврилюк  Людмилу, вихованку  гуртка  «Юні  фотонатуралісти»,  вихованки
гуртка  «Екологічне  краєзнавство»  Дитячо-юнацького  центру  туризму  та
екологічної роботи Славутської міської ради Хмельницької області (75 балів).

10. Гринчук Яну, ученицю Козівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №
1, вихованку гуртка «Рослини – символи України» Козівського дитячого парку
«Лісова пісня» Тернопільської області (85 балів).

11. Деркача Григорія, учня 8 класу Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Білоцерківської сільської ради Полтавської області (75 балів).

12. Дідич Дениса, вихованця гуртка «Юні фотонатуралісти», вихованки гуртка
«Екологічне  краєзнавство»  Дитячо-юнацького  центру  туризму  та  екологічної
роботи Славутської міської ради Хмельницької області (75 балів).

13. Екологічний загін школи, учнівський колектив 7-9 класів Скородистицької
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів «Школа життєтворчості» Іркліївської ОТГ
Чорнобаївського району Черкаської області (75 балів).

14. Захарчука Олександра, вихованця гуртка «Юні фотонатуралісти», вихованки
гуртка  «Екологічне  краєзнавство»  Дитячо-юнацького  центру  туризму  та
екологічної роботи Славутської міської ради Хмельницької області (75 балів).



15.  Зубову  Катерину,  вихованку  гуртка  «Юні  фотонатуралісти»,  вихованки
гуртка  «Екологічне  краєзнавство»  Дитячо-юнацького  центру  туризму  та
екологічної роботи Славутської міської ради Хмельницької області (75 балів).

16.  Іщенко  Олександру,  ученицю  7  класу,  вихованку  гуртка  «Екологічне
краєзнавство»  Комунальної  установи  «Вовчанський  будинок  дитячої  та
юнацької творчості» Вовчанської районної ради Харківської області (75 балів).

17. Кляп Анастасію, ученицю 1 класу Широківської загальноосвітньої школи І-
ІІІ  ступенів,  вихованку  гуртка  «Юні  природознавці»  Виноградівського
районного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Закарпатської
області (75 балів).

18.  Кузнєцову  Ангеліну,  ученицю  10  класу,  вихованку  гуртка  «Деметра»
Обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  на  базі
Зеленоярської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Миколаївської області (95
балів).

19.  Лаврієнко  Кирила,  учня  10-А  класу  Комунального  закладу  «Середня
загальноосвітня школа № 44» Кам’янської міської ради, вихованця гуртка «Юні
екологи»  Комунального  закладу  «Дитячий  екологічний  центр»  Кам’янської
міської ради Дніпропетровської області (75 балів).

20.  Мамедова  Данила,  учня  2  класу  Комунального  закладу
«Великопроходівський ліцей» Дергачівської районної ради Харківської області
(75 балів).

21. Нємченко Анастасію, вихованку загону «Юні орнітологи» Будинку дитячої
та  юнацької  творчості  Котелевської  районної  ради  Полтавської  області  (75
балів).

22.  Сича  Іллю,  вихованця  гуртка  «Юний  еколог»  Комунального  закладу
«Новгород-Сіверський  районний  будинок  дитячої  та  юнацької  творчості»
Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області (75 балів).

23. Трегубову Варвару, ученицю 11 класу Семенівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Мелітопольського району Запорізької області (75 балів). 

24. Учнівський колектив 5 класу, вихованців гуртка «Юні валеологи» Центру
позашкільної  роботи  Новобузького  району  на  базі  Станційної  філії
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Миколаївської області (75 балів).

25.  Учнівський  колектив  7-А  класу  Красноградського  закладу  загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 ім. О.І. Копиленка Красноградської районної
ради Харківської області (75 балів).

26.  Учнівський  колектив  Зорянського  закладу  загальної  середньої  освіти
Харківської області (75 балів).



27.  Учнівський  колектив  навчально-виховного  комплексу  «Загальноосвітня
школа  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад»  с.  Чернятин
Калинівського району Вінницької області (75 балів).

28. Шарову Крістіну, ученицю 10 класу Семенівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Мелітопольського району Запорізької області (75 балів).

29. Швайлик Марту, ученицю Козівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№  1,  вихованку  гуртка  «Рослини  –  символи  України»  Козівського  дитячого
парку «Лісова пісня» Тернопільської області (85 балів).

30.  Яресько Дініса,  вихованця  гуртка  «Віконечко в  природу»,  учня  4  класу
Бірківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені І.А. Цюпи Зіньківського
району Полтавської області (75 бали).

ІІІ.  Визнати  переможцями  та  призерами  природоохоронно-пропагандистської
Всеукраїнської  акції  серед школярів  та  учнівської  молоді  «Грак  –  птах року
2019» і нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  та  Українського
товариства охорони птахів за кращий літературний твір у рамках акції «Птах
року 2019» та еколого-просвітницьку роботу:

І місце

1. Байдужну Маргариту, ученицю 9 класу Введенського навчально-виховного
комплексу Харківської області (95 балів).

2. Барабаш Миколу, учня 11 класу Шандриголівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Лиманської міської ради Донецької області (95 балів).

3.  Воронову  Ольгу,  ученицю  Дружківської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів № 12 Дружківської міської ради Донецької області (95 балів).

4.  Вдовиченко  Володимира,  учня  4  класу  Навчально-виховного  комплексу
«Загальноосвітній  навчальний  заклад  –  дошкільний  заклад»  с.  Рівне
Мурованокуриловецького району Вінницької області (95 балів).

5.  Вівсяника  Олександра,  учня  Дзвиняцької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів Борщівського району Тернопільської області (95 балів).

6.  Внукову  Маргариту,  ученицю  закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ
ступенів № 6 Мирноградської міської ради Донецької області (95 балів).

7.  Гальченюк  Яну,  вихованку  гуртка  «Юні  Мовознавці»  Ірпінського  центру
позашкільної освіти Ірпінської міської ради Київської області (95 балів).



8.  Гармашева  Кіріла,  вихованця  гуртка  журналістики  Дитячого  естетико-
натуралістичного центру «Камелія» Броварської міської ради Київської області
(95 балів).

9. Істоміну Діану, ученицю 9 класу Комунального закладу «Цупівська гімназія»,
вихованку  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Дергачівського  району
Харківської області (95 балів).

10.  Костюченко  Тетяну  Іванівну,  вчителю  початкових  класів  Дагненського
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Мар’їнського району Донецької
області (95 балів).

11. Ліскович Уляну, ученицю 3-А класу, вихованку гуртка «Юні друзі природи»
Петропавлівсько-Борщагівської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  Києво-
Святошинського району с.  Петропавлівська Борщагівка Київської  області  (95
балів).

12. Линевича Богдана, учня закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №
9 військово-цивільної адміністрації м. Торецьк Донецької області (95 балів).

13.  Лопатюк  Аврору,  вихованку  гуртка  «Орнітологи»  Дитячого  естетико-
натуралістичного центру «Камелія» Броварської міської ради Київської області
(95 балів).

14. Лопико Поліну, ученицю 7 класу Удачненської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Покровської районної ради Донецької області (95 балів).

15.  М’ягку Наталію Дмитрівну, керівника гуртка – методиста  Васильківської
міської Станції юних натуралістів Київської області (95 балів).

16.  Мадара  Івана,  учня  3  класу, вихованця  творчого  учнівського  об’єднання
«Природа  рідного  краю»  Тячівського  районного  еколого-натуралістичного
центру Закарпатської області (95 балів).

17.  Мадилюс  Софію,  ученицю  9  класу  навчально-виховного  комплексу
«Станківський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад» Стрийського району Львівської області (95 балів).

18.  Мартинюк  Ярину,  вихованку  гуртка  журналістики  Дитячого  естетико-
натуралістичного центру «Камелія» Броварської міської ради Київської області
(95 балів).

19. Марущак Ольгу, ученицю 9 класу Лосяцької загальноосвітньої школи І-ІІ
ступенів  Скала  –  Подільської  об’єднаної  громади  Борщівського  району
Тернопільської області (95 балів).

20. Микитишину Ярину, вихованку гуртка «Соняшник» Сокальського будинку
дитячої та юнацької творчості Сокальської районної ради Львівської області (95
балів).



21. Момотенко Ганну, ученицю 7-А класу Житомирського екологічного ліцею №
24 Житомирської області (95 балів.)

22.  Музиру  Альбіну, ученицю 3-А класу  Миронівського академічного  ліцею
Київської області (95 балів).

23. Раздєлову Юлію, вихованку гуртка «Рідне слово» Центру творчості дітей та
юнацтва м. Ірпеня Київської області (95 балів).

24.  Рибалка  Олександра,  учня  6  класу  Куньєвського  навчально-виховного
комплексу Ізюмської районної ради Харківської області (95 балів).

25.  Романову  Вікторію,  ученицю  2-А  класу,  вихованку  гуртка  «Юні  друзі
природи»  Петропавлівсько-Борщагівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів  Києво-Святошинського  району  с.  Петропавлівська  Борщагівка
Київської області (95 балів).

ІІ місце

1. Вольську Поліну, ученицю 6 класу Сєвєродонецького навчально-виховного
комплексу  «Спеціалізована  школа  –  колегіум  Національного  університету
«Києво-Могилянська академія» Луганської області (85 балів).

2.  Гречанюка  Андрія,  вихованця  гуртка  «Природа  –  джерело  творчості»
Надвірнянського  районного  еколого-натуралістичного  центру  для  дітей  та
юнацтва Івано-Франківської області (85 балів).

3. Дем’яненко Катерину, ученицю 6 класу Кремінської загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів  № 1,  вихованку  гуртка  «Юний еколог»  Луганського обласного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (85 балів).

4.  Демчишина  Дмитра,  вихованця  гуртка  журналістики  Дитячого  естетико-
натуралістичного центру «Камелія» Броварської міської ради Київської області
(85 балів).

5. Забрудську Марію, вихованку гуртка «Зелена» економіка» Дитячого естетико-
натуралістичного центру «Камелія» Броварської міської ради Київської області
(85 балів).

6.  Іхру  Михайла,  учня  10  класу  Андріївської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ
ступенів Ічнянської районної ради Чернігівської області (85 балів).

7. Крайню Ольгу, ученицю 8-Б класу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів  №  122  Харківської  міської  ради  Московського  району  Харківської
області (85 балів).

8. Красько Катерину, ученицю 8 класу загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня с.
Мстишин Луцького району Волинської області (85 балів).



9.  Кущак  Іванну,  ученицю  5-А  класу  Яблунівського  ліцею  Яблунівської
селищної  ради  ОТГ,  вихованку  гуртка  «Юні  аграрії»  Івано-Франківського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (85 балів).

10.  Моканюк  Олександру,  ученицю  7  класу  Яблунівської  середньої
загальноосвітньої  школи  –інтернату,  вихованку  гуртка  «Куточок  живої
природи»  Івано-Франківського  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді (85 балів).

11.  Науменко  Софію,  вихованку  гуртка  «Юні  орнітологи»  Васильківської
міської Станції юних натуралістів Київської області (85 балів).

12. Носенко Віолетту, ученицю 2 класу Удачненської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Покровської районної ради Донецької області (85 балів).

13.  Патуту  Діану, ученицю  8  класу  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступеня  с.
Мстишин Луцького району Волинської області (85 балів).

14. Пешкову Ірину, ученицю Миронівського академічного ліцею 2 м. Миронівка
Київської області (85 балів)

15. Регусевич Ангеліну, ученицю 5-Б класу Новороздільської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 2 Львівської області (85 балів).

16.  Чип  Софію,  ученицю  7  класу  Бучацької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів № 3 Тернопільської області (85 балів).

17.  Шабалдас Єлизавету, ученицю 5 класу Комунального закладу «Цупівська
гімназія»,  вихованку  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Дергачівського
району Харківської області (85 балів).

18. Шаповалову Аліну, ученицю 4-А класу Костянтинівського закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів № 16 Костянтинівської міської ради Донецької
області (85 балів).

ІІІ місце

1. Андрієва Іллю, учня 8 класу Старопокровської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Харківської області (75 балів).

2. Андрющенко Єлизавету, ученицю 9 класу Комунального закладу «Цупівська
гімназія»,  вихованку  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Дергачівського
району Харківської області (75 балів).

3.  Без’язичного  Владислава,  учня  3-Б  класу  комунального  закладу  «Русько-
Лозівський ліцей» Дергачівської районної ради Харківської області (75 балів).

4.  Бовкуна  Дмитра,  учня  7  класу Удачненської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ
ступенів Покровської районної ради Донецької області (75 балів).



5. Бургомистренько Марійку, вихованку Ірпінського центру позашкільної освіти
Ірпінської міської ради Київської області (75 балів).

6. Бурлаку Софію, вихованку гуртка «Природа крізь призму в англійську мову»
Надвірнянського  районного  еколого-натуралістичного  центру  для  дітей  та
юнацтва Івано-Франківської області (75 балів).

7.  Димчука  Давида,  учня  7-А класу  закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ
ступенів – ліцей «Гармонія» Донецької області (75 балів).

8.  Єфремова Олександра,  вихованця гуртка «Юні орнітологи» Васильківської
міської Станції юних натуралістів Київської області (75 балів).

9.  Колос  Анну, ученицю 4  класу  Удачненської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів Покровської районної ради Донецької області (75 балів).

10. Кочергу Христину, ученицю 4 класу Удачненської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Покровської районної ради Донецької області (75 балів).

11. Ломпас Анастасію, вихованку гуртка «Флористика та фітодизайн інтер’єру»
Надвірнянського  районного  еколого-натуралістичного  центру  Івано-
Франківської області (75 балів).

12.  Макаренко  Поліну,  ученицю  9  класу  Введенського  навчально-виховного
комплексу Харківської області (75 балів).

13.  Малешко  Владислава,  учня  3  класу,  вихованця  творчого  учнівського
об’єднання  «Природа  рідного  краю»  Тячівського  районного  еколого-
натуралістичного центру Закарпатської області (75 балів).

14.  Мартиненко  Віолетту,  ученицю  4  класу  Удачненської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Покровської районної ради Донецької області (75 балів)

15.  Онуфрієву Вікторію,  вихованку  гуртка  журналістики  Дитячого  естетико-
натуралістичного центру «Камелія» Броварської міської ради Київської області
(75 балів).

16. Самбольську Ірину, ученицю 7 класу Бучацької загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 3 Тернопільської області (75 балів).

17.  Сандрук  Анну, вихованку  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн  інтер’єру»
Надвірнянського  районного  еколого-натуралістичного  центру  Івано-
Франківської області (75 балів).

18.  Сольвар Анастасію, вихованку гуртка «Соняшник» Сокальського будинку
дитячої та юнацької творчості Сокальської районної ради Львівської області (75
балів).

19.  Теличко  Анастасію,  вихованку  гуртка  журналістики  Дитячого  естетико-
натуралістичного центру «Камелія» Броварської міської ради Київської області
(75 балів).



20. Чучука Ярослава, учня 4-А класу Миронівського академічного ліцею № 2
Київської області (75 балів).

ІV. Визнати  переможцями  та  призерами  природоохоронно-пропагандистської
Всеукраїнської акції серед школярів і учнівської молоді «Грак – птах року 2019»
та  нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  та  Українського
товариства  охорони  птахів  за  кращий  малюнок  і  креативність  сприйняття
орнітофауни в рамках акції «Птах року 2019»:

І місце

1.  Алексійчук  Аллу,  вихованку  студії  образотворчого  мистецтва  «Розмай»
Костопільського будинку  школярів  та  юнацтва  Костопільської  районної  ради
Рівненської області (95 балів).

2. Бичковську Ганну, ученицю 10 класу Комунальної установи Миропільської
селищної  ради  «Опорний  навчальний  заклад  «Миропільська  гімназія»
Романівського району Житомирської області (95 балів).

3. Білик Вероніку, ученицю 4 класу середньої загальноосвітньої школи № 262
Подільського району, вихованку гуртка «Юні зоологи» Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді м. Києва (95 балів).

4.  Бобер  Софію,  ученицю  1-Б  класу  Білоцерківської  спеціалізованої
природничо-математичної  школи  І-ІІІ  ступенів  №  16  ім.  М.О.  Кириленка
Білоцерківської міської ради Київської області (95 балів).

5.  Борисюк  Марію,  ученицю  11  класу, вихованку  гуртка  «Художня  обробка
шкіри»  Солотвинського   будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Івано-
Франківської області (95 балів).

6. Гамурарь Вікторію, ученицю 11 класу Миколо-Комишуватського навчально-
виховного комплексу, вихованку гуртка «Художня кераміка» Харківської області
(95 балів).

7.  Грачову  Алісу,  ученицю  3-Б  класу  гімназії  Новокаховської  міської  ради
Херсонської області (95 балів).

8.  Грицюк Анастасію,  вихованку гуртка образотворчого мистецтва «Палітра»
Центру творчості дітей та юнацтва м. Ірпеня Київської області (95 балів).

9.  Грицюк  Олександру,  ученицю  10-Б  класу  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів  №  24  ім.  О.  Кобилянської  м.  Чернівці,  вихованку  гуртка  «Юні
господарочки» Комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» (95 балів).



10. Дацко Анастасію, ученицю 7-Б класу середньої загальноосвітньої школи №
77 м. Львова з поглибленим вивченням економіки та управлінської діяльності
(95 балів).

11. Дерпач Дарину, ученицю 7 класу Коростишівської гуманітарної гімназії № 5
ім.  Т.Г.  Шевченка  Коростишівської  міської  ради  Житомирської  області  (95
балів).

12. Дюбу Данила, учня 5-Б класу Білоцерківської спеціалізованої природничо-
математичної  школи І-ІІІ  ступенів  № 16 ім.  М.О.  Кириленка Білоцерківської
міської ради Київської області (95 балів).

13. Єгорова Максима, вихованця гуртка «Дендрологія з основами озеленення»
Комунального закладу Львівської  обласної  ради «Львівський обласний центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» (95 балів).

14.  Єфименко Анну, вихованку  гуртка  «Мистецтво  портрету»  Комунального
закладу «Приазовський Будинок дитячої та юнацької творчості» Приазовської
селищної ради Запорізької області (95 балів).

15.  Єфименко  Дарину,  вихованку  гуртка  «Екологічна  казка»  Києво-
Святошинського  районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Київської області (95 балів).

16.  Ісаченко Регіну, ученицю 9-Б класу гімназії  Новокаховської  міської  ради
Херсонської області (95 балів).

17.  Крейніс  Давида,  учня  2  класу  середньої  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів  №  8  Оболонського  району,  вихованця  гуртка  «Юні  зоологи»
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді м.Києва (95
балів).

18. Крейніс Михайла, учня 4-Г класу середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів  №  8  Оболонського  району,  вихованця  гуртка  «Юні  зоологи»
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді м.Києва (95
балів).

19. Кучер Єву, ученицю 1-Б класу Білоцерківської спеціалізованої природничо-
математичної  школи І-ІІІ  ступенів  № 16 ім.  М.О.  Кириленка Білоцерківської
міської ради Київської області (95 балів).

20. Кучму Катерину, вихованку гуртка «Юні-географи дослідники» Борівського
будинку дитячої  та  юнацької  творчості  Борівської  районної  ради Харківської
області (95 балів).

21.  Лучиніну  Аліну,  вихованку  гуртка  «Джерельце»  Комунального  закладу
«Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської
районної ради Донецької області 95 балів).



22.  Марусик  Катерину,  ученицю  8  класу  загальноосвітньої  школи  №  8  м.
Чернівці,  вихованку  гуртка  «Юні  господарочки»  Комунального  закладу
«Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді» (95 балів).

23. Обухова Юрія, учня 8-Г класу Білоцерківської спеціалізованої природничо-
математичної  школи І-ІІІ  ступенів  № 16 ім.  М.О.  Кириленка Білоцерківської
міської ради Київської області (95 балів).

24.  Овчиннікова  Микиту,  учня  10-А  класу  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів № 5 імені Валерія Доценка Донецької області (95 балів).

25.  Пустовіт  Аліну,  ученицю  1-Б  класу  Білоцерківської  спеціалізованої
природничо-математичної  школи  І-ІІІ  ступенів  №  16  ім.  М.О.  Кириленка
Білоцерківської міської ради Київської області (95 балів).

26. Приймак Любов, ученицю 11 класу Удачненської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Покровської районної ради Донецької області (95 балів).

27. Пчолкіну Анастасію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Центру
дитячої  та  юнацької  творчості  «Гармонія»  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської області (95 балів).

28.  Сіпко  Вікторію,  ученицю  11  класу  Введенського  навчально-виховного
комплексу Харківської області (95 балів).

29. Стасішина Данила, учня 2 класу Коробківської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Каховської районної ради Херсонської області (95 балів).

30.  Терещенко  Марію,  ученицю  4  класу  Навчально-виховного  комплексу
«Загальноосвітній  навчальний  заклад  –  дошкільний  заклад»  с.  Рівне
Мурованокуриловецького району Вінницької області (95 балів).

31.  Трухман  Карину,  ученицю  8  класу  Новоалександрівського  навчально-
виховного комплексу Покровської районної ради Донецької області (95 балів).

32.  Учнівський  колектив  6  класу  ліцею  №  4,  вихованців  гуртка  «Еко-Арт»
Чернівецького  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді Чернівецької міської ради Чернівецької області (95 балів).

33.  Федорченко  Вікторію,  ученицю  Михайлівсько-Рубежівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Київської області (95 балів).

34. Фурсову Марію, ученицю 11 класу загальноосвітньої школи № 1 Донецької
області (95 балів).

35. Цвєтову Олену, ученицю 5-Б класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №
5 імені Валерія Доценка Донецької області (95 балів).

36.  Шугалію  Поліну,  ученицю  5-Б  класу  Білоцерківської  спеціалізованої
природничо-математичної  школи  І-ІІІ  ступенів  №  16  ім.  М.О.  Кириленка
Білоцерківської міської ради Київської області (95 балів).



ІІ місце

1.  Алейник  Олександру,  ученицю  1-А  класу  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів № 7 Новокаховської міської ради Херсонської області (85 балів).

2.  Андріянко  Ксенію,  ученицю  4-Г  класу  Боярського  академічного  ліцею
«Лідер» Київської області (85 балів).

3. Бабченко Анастасію, вихованку гуртка «Акварелька» Комунального закладу
«Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської
районної ради Донецької області (85 балів).

4. Боднарук Ірину, вихованку гуртка «Чарівна петриківка» Вишнівського центру
творчості дітей та юнацтва Київської області (85 балів).

5.  Борзих Уляну, ученицю 2 класу комунального закладу «Русько-Лозівський
ліцей» Дергачівської районної ради Харківської області (75 балів).

6.  Боровінську  Алісу,  ученицю  10-А  класу  Окружного  опорного  закладу
«Борівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Борівської районної ради
Харківської області ім. Героя Радянського Союзу В.С. Колісника» (85 балів).

7.  Гогільчин  Ілону, вихованку  гуртка  «Декоративно-образотворче  мистецтво»
Богородчанського  районного  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Івано-
Франківської області (85 балів).

8.  Грицик  Поліну, вихованку  гуртка  «Юні  етнографи»  Черкаський районний
центр дитячої та юнацької творчості Черкаської області (85 балів).

9. Гузюк Уляну, вихованку гуртка «Чарівний олівець» Костопільського будинку
школярів  та  юнацтва  Костопільської  районної  ради  Рівненської  області  (85
балів).

10. Дацко Анастасію, ученицю 7-Б класу середньої загальноосвітньої школи №
77 м. Львова з поглибленим вивченням економіки та управлінської діяльності
(85 балів).

11. Дмитренко Катерину, вихованку гуртка «Джерельце» Комунального закладу
«Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської
районної ради Донецької області (85 балів).

12.  Дронова  Артема,  вихованця  гуртка  «Екодизайн»  Києво-Святошинського
районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Київської області (85 балів).

13.  Єременко Сергія,  учня 6-Б класу Комунального закладу «Пересічанський
ліцей» Дергачівської районної ради Харківської області (85 балів).



14. Касьянову Валентину, ученицю 11 класу Новоекономічної загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Покровської районної ради Донецької області (85 балів).

15.  Ковальчука  Олександра,  вихованця  гуртка  «Стежинками  природи»
Народницького  Будинку  дитячої  творчості  Норадицької  селищної  ради
Житомирської області (85 балів).

16. Колос Анну, ученицю 4 класу Удачненської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Покровської районної ради Донецької області (85 балів).

17. Кочергу Евеліну, ученицю 1-А класу Миронівського академічного ліцею 2 м.
Миронівка Київської області (85 балів).

18. Кузьмінську Софію, ученицю 1-А класу Миронівського академічного ліцею
2 м. Миронівка Київської області (85 балів).

19.  Лі  Брюса,  учня  6-А  класу,  вихованця  гуртка  «Юні  друзі  природи»
Петропавлівсько-Борщагівської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  Києво-
Святошинського району с.  Петропавлівська Борщагівка Київської  області  (85
балів).

20.  Лілюхіну  Дар’ю,  вихованку  гуртка  «Образотворче  мистецтво»
Комунального  закладу  «Зміївський  центр  дитячої  та  юнацької  творчості
Зміївської районної ради» Харківської області (85 балів).

21.  Лободу  Вадима,  вихованця  гуртка  «Арт-майстерня  образотворчого
мистецтва»  Костопільського  будинку  школярів  та  юнацтва  Костопільської
районної ради Рівненської області (85 балів).

22. Максименко Романа, вихованця гуртка «Чарівна петриківка» Вишнівського
центру творчості дітей та юнацтва Київської області (85 балів).

23. Малушу Владислава, учня 1-А класу Миронівського академічного ліцею 2 м.
Миронівка Київської облатсі (85 балів).

24.  Матюху  Аліну,  ученицю  11  класу  Введенського  навчально-виховного
комплексу Харківської області (85 балів).

25. Муравйову Аліну, вихованку гуртка «Інформаційні технології» Борівського
будинку дитячої  та  юнацької  творчості  Борівської  районної  ради Харківської
області (85 балів).

26.  Нєвєдрову  Аліну,  вихованку  гуртка  «Акварелька»  Ірпінського  центру
позашкільної освіти Ірпінської міської ради Київської області (85 балів).

27.  Новохатню  Олександру,  вихованку  гуртка  «Юні  природолюби»
Васильківської міської Станції юних натуралістів Київської області (85 балів).

28.  Носик  Злату, вихованку  гуртка  «Образотворче  мистецтво»  Комунального
закладу «Зміївський центр дитячої та юнацької творчості Зміївської районної
ради» Харківської області (85 балів).



29. Олексюк Надію,  ученицю 6-В класу Чернівецької  гімназії  № 1 імені Т.Г.
Шевченка Чернівецької області (85 балів).

30. Пілат Діану, вихованку гуртка «Арт-майстерня образотворчого мистецтва»
Костопільського будинку  школярів  та  юнацтва  Костопільської  районної  ради
Рівненської області (85 балів).

31. Рамазанову Тамілу, ученицю 8-Б класу Харківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 122 Харківської міської ради Московського району Харківської
області (85 балів).

32.  Ревенко  Наталію,  вихованку  гуртка  «Юні  природолюби»  Васильківської
міської Станції юних натуралістів Київської області (85 балів).

33.  Рогович  Софію,  ученицю  7-Б  класу  Комунального  закладу  «Спеціальна
загальноосвітня  школа  –  інтернат  №  2»,  вихованку  гуртка  «Зоосвіт»
Комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді» (85 балів)

34. Самусенко Софію, ученицю 3-А класу Миронівського академічного ліцею№
2 Київської області (85 балів).

35.  Соловьян Вікторію, вихованку гуртка «Сувенір» Первомайського будинку
дитячої та юнацької творчості Первомайської міської ради Харківської області
(85 балів).

36. Сороку Мар’яну, вихованку гуртка «Малюнок на склі» Городоцької районної
Малої академії мистецтв імені П. Андрусіва Львівської області (85 балів).

37.  Чопик  Анну, ученицю  8  класу, вихованку  гуртка  «Життя  в  стилі  ЕСО»
Чернівецького  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді Чернівецької міської ради (85 балів).

38. Щербаченко Діану, вихованку гуртка «Яскрава палітра» Центру дитячої та
юнацької  творчості  «Гармонія»  Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської
області (85 балів).

39.  Якименко Лізу, вихованку  гуртка  «Образотворче  мистецтво»  Борівського
будинку дитячої  та  юнацької  творчості  Борівської  районної  ради Харківської
області (85 балів).

40. Яковець Юлію, вихованку гуртка «Люби і знай свій рідний край» Києво-
Святошинського районного центру еколого-натуралістичної творчості Київської
області (85 балів).

ІІІ місце

1.  Абрат  Іванну,  ученицю  Солотивського  навчально-виховного  комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей» Богородчанської районної ради
Івано-Франківської області (75 балів).



2. Азимбаєву Валерію, ученицю 11 класу Середньої загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 8 м. Сєвєродонецьк Луганської області (75 балів).

3. Ахман Вероніку, ученицю 10 класу Званівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Бахмутської районної ради Донецької області (75 балів).

4. Аюпову Юлію, ученицю 7 класу Кам’янець – Подільської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 2 імені Т.Г. Шевченка Хмельницької області (75 балів).

5.  Батракова  Івана,  вихованця  студії  «Мульт  –  Арт»  Комунального  закладу
«Центр  дитячої  та  юнацької  творчості  №  7  Харківської  міської  ради»
Харківської області (75 балів).

6.  Бєлявцева  Назара,  вихованця  гуртка  «Образотворче  мистецтво»
Комунального  закладу  «Зміївський  центр  дитячої  та  юнацької  творчості
Зміївської районної ради» Харківської області (75 балів).

7.  Більчак Андрія,  вихованця гуртка «Екологічна майстерня» Солотвинського
Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Богородчанського  району  Івано-
Франківської області (75 балів).

8.  Білявського  Єгора,  вихованця  гуртка  «Образотворче  мистецтво»  Центру
дитячої  та  юнацької  творчості  «Гармонія»  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської області (75 балів).

9. Бобир Кіру, вихованку гуртка арт-студії «Колорит» Васильківського міського
центру дитячої та юнацької творчості Київської області (75 балів).

10.  Божкевич  Олесю,  вихованку  гуртка  образотворчого  мистецтва  «Палітра»
Центру творчості дітей та юнацтва м. Ірпеня Київської області (75 балів).

11. Врамову Валерію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Борівського
будинку дитячої  та  юнацької  творчості  Борівської  районної  ради Харківської
області (75 балів).

12.  Гелебан  Дарину,  ученицю  3  класу,  вихованку  творчого  учнівського
об’єднання «Юні квітникарі» Тячівського районного еколого-натуралістичного
центру Закарпатської області (75 балів).

13.  Глуховецького  Артура,  учня  5  класу,  вихованця  гуртка  «Юні  охоронці
природи» Покотилівської станції юних натуралістів Харківської районної ради
Харківської області (75 балів).

14.  Гонтюк  Вероніку,  ученицю  8  класу  загальноосвітньої  школи  №  8  м.
Чернівці,  вихованку  гуртка  «Юні  господарочки»  Комунального  закладу
«Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді» (75 балів).

15.  Горенко  Лілію,  ученицю  10-А  класу  Окружного  опорного  закладу
«Борівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Борівської районної ради
Харківської області ім. Героя Радянського Союзу В.С. Колісника» (75 балів).



16.  Горецьку  Анастасію,  ученицю  7  класу  Кам’янець  –  Подільської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 імені Т.Г. Шевченка Хмельницької
області (75 балів).

17.  Григу  Аріну,  вихованку  студії  образотворчого  мистецтва  «Колорит»
Дитячого  естетико-натуралістичного  центру  «Камелія»  Броварської  міської
ради Київської області (75 балів).

18.  Дзядук  Анастасію,  вихованку  студії  образотворчого  мистецтва  «Розмай»
Костопільського будинку  школярів  та  юнацтва  Костопільської  районної  ради
Рівненської області (75 балів).

19. Долинську Наталію, вихованку студії  образотворчого мистецтва «Розмай»
Костопільського будинку  школярів  та  юнацтва  Костопільської  районної  ради
Рівненської області (75 балів).

20.  Іванову  Єлизавету,  ученицю  1-Б  класу  Білоцерківської  спеціалізованої
природничо-математичної  школи  І-ІІІ  ступенів  №  16  ім.  М.О.  Кириленка
Білоцерківської міської ради Київської області (75 балів).

21.  Кам’янецьку  Яну,  вихованку  гуртка  «Образотворче  мистецтво»  Центру
дитячої  та  юнацької  творчості  «Гармонія»  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської області (75 балів).

22. Камуз Таїсію, ученицю 7-А класу Окружного опорного закладу «Борівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Борівської районної ради Харківської
області ім. Героя Радянського Союзу В.С. Колісника» (75 балів).

23.  Ковальову  Євгенію,  вихованку  гуртка  «Чарівний  олівець»  Комунального
закладу  «Волноваський  районний  будинок  дитячої  та  юнацької  творчості»
Волноваської районної ради Донецької області (75 балів).

24.  Колеснікову  Злату,  вихованку  гуртка  «Юні  орнітологи»  Васильківської
міської Станції юних натуралістів Київської області (75 балів).

25.  Коняшенко  Софію,  ученицю  4-А  класу  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів № 10 Новокаховської міської ради Херсонської області (75 балів).

26.  Корновець  Анну,  вихованку  гуртка  образотворчого  мистецтва
Васильківського  міського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Київської
облатсі (75 балів).

27.  Кравчук  Вікторію,  ученицю  Дмитрівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів Київської області (75 балів).

28.  Кривенко  Владислава,  вихованця  гуртка  арт-студії  «Колорит»
Васильківського  міського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Київської
області (75 балів).

29.  Крупу  Арсена,  учня  2-В  класу  Комунального  закладу  «Пересічанський
ліцей» Дергачівської районної ради Харківської облатсі (75 балів).



30. Кузьмінову Поліну, вихованку студії «Мульт – Арт» Комунального закладу
«Центр  дитячої  та  юнацької  творчості  №  7  Харківської  міської  ради»
Харківської області (75 балів).

31. Куцин Владлена, учня 3 класу, вихованця творчого учнівського об’єднання
«Природа  рідного  краю»  Тячівського  районного  еколого-натуралістичного
центру Закарпатської області (75 балів).

32.  Кучеріна  Богдана,  учня  загальноосвітньої  коли  №  10  м.  Кам’янець-
Подільського Хмельницької області (75 балів).

33.  Левченко  Крістіну,  ученицю  8  класу  Петрівського  навчально-виховного
комплексу Покровської районної ради Донецької області (75 балів).

34.  Лимаренко  Софію,  ученицю  6  класу  Комунального  закладу  «Цупівська
гімназія» Дергачівського району Харківської області (75 балів).

35. Ломджарій Антона, вихованця гуртка образотворчого мистецтва «Палітра»
Центру творчості дітей та юнацтва м. Ірпеня Київської області (75 балів).

36. Малакей Дениса, учня 1 класу Комунального закладу «Цупівська гімназія»
Дергачівського району Харківської області (75 балів).

37. Малишевську Софію, вихованку студії образотворчого мистецтва «Розмай»
Костопільського будинку  школярів  та  юнацтва  Костопільської  районної  ради
Рівненської області (75 балів).

38.  Махоммадову  Діану, ученицю  4-Б  класу  комунального  закладу  «Русько-
Лозівський ліцей» Дергачівської районної ради Харківської області (75 балів).

39.  Михайлика Богдана,  вихованця  гуртка  «Чарівна  майстерня»  Лохвицького
міського центру дитячої та юнацької творчості Полтавської області (75 балів).

40. Михайлову Марину, вихованку гуртка «Екодизайн» Києво-Святошинського
районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Київської області (75 балів).

41. Міхєєву Анісію, ученицю 5-В класу Чернівецької загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 5, вихованку гуртка «Основи фенології» Комунального закладу
«Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді» (75 балів).

42.  Морозюк  Кіру,  вихованку  гуртка  «Ековектор»  Києво-Святошинського
районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Київської області (85 балів).

43. Мостову Євгенію, ученицю 11 класу Середньої загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 8 м. Сєвєродонецьк Луганської області (75 балів).

44. Муковоз Аліну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Центру дитячої
та юнацької творчості «Гармонія» Криворізької міської ради Дніпропетровської
області (75 балів).



45.  Недашківську  Єлизавету,  вихованку  студії  образотворчого  мистецтва
«Колорит» Дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія» Броварської
міської ради Київської області (75 балів).

46.  Нікуліну Валерію, вихованку гуртка «Дизайн на склі» Центру дитячої та
юнацької  творчості  «Гармонія»  Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської
області (75 балів).

47. Палія Юрія, учня 2 класу Репужинецького навчально-виховного комплексу
Заставнівського району Чернівецької області (75 балів).

48.  Перепічку  Юлію,  вихованку  гуртка  «Екологічна  майстерня»  Івано-
Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції  Івано-Франківської  міської
ради Івано-Франківської області (75 балів).

49.  Переясловську  Діану,  ученицю  11  класу  Удачненської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Покровської районної ради Донецької області (75 балів).

50.  Петрова  Микиту,  учня  11  класу  Введенського  навчально-виховного
комплексу Харківської області (75 балів).

51. Пилипенко Софію, ученицю 3 класу Миронівського академічного ліцею № 2
Київської області (75 балів).

52.  Полячек  Варвару, вихованку гуртка  «Дизайн на  склі»  Центру дитячої  та
юнацької  творчості  «Гармонія»  Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської
області (75 балів).

53.  Романову  Катерину,  ученицю  7  класу  Кам’янець  –  Подільської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 імені Т.Г. Шевченка Хмельницької
області (75 балів).

54.  Сидорчук  Юлію,  вихованку  гуртка  «Основи  валеології»  комунального
закладу  «Станція  юних  натуралістів»  Рівненської  обласної  ради  Рівненської
області (75 балів).

55.  Скоропадик  Діану,  вихованку  гуртка  «Живопис»  Ірпінського  центру
позашкільної освіти Ірпінської міської ради Київської області (75 балів).

56.  Слободанюк  Софію,  ученицю  9-Б  класу  Окружного  опорного  закладу
«Борівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Борівської районної ради
Харківської області ім. Героя Радянського Союзу В.С. Колісника» (75 балів).

57.  Солодовнік  Альону,  ученицю  4-Б  класу  комунального  закладу  «Русько-
Лозівський ліцей» Дергачівської районної ради Харківської області (75 балів).

58.  Стоженко  Анну,  ученицю  1  класу  Комунального  закладу  «Цупівська
гімназія» Дергачівського району Харківської області (75 балів).

59.  Татарникову  Анну,  вихованку  Студії  образотворчого  мистецтва
Первомайського будинку дитячої та юнацької творчості Первомайської міської
ради Харківської області (85 балів).



60.  Теслюк  Поліну,  вихованку  гуртка  «Дизайн  на  склі»  Центру  дитячої  та
юнацької  творчості  «Гармонія»  Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської
області (75 балів).

61.  Тимчук  Вікторію,  вихованку  гуртка  «Образотворче  мистецтво»
Богородчанського  районного  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Івано-
Франківської області (75 балів).

62. Ткачука Єгора, вихованця гуртка «Сувенір» Комунальної установи «Центр
розвитку дітей та молоді» Узинської міської ради, відділ позашкільної освіти
Білоцерківського району Київської області (75 балів).

63. Цегельну Марію, вихованку гуртка «Юні орнітологи» Васильківської міської
Станції юних натуралістів Київської бласті (75 балів).

64. Цой Єгора, учня Данило-Іванівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Мелітопольської районної ради Запорізької області (75 балів).

65.  Чалу  Ярославу, ученицю 7-Б  класу Миколо-Комишуватського навчально-
виховного комплексу Харківської області (75 балів).

66. Школьну Віолетту, вихованку гуртка арт-студії «Колорит» Васильківського
міського центру дитячої та юнацької творчості Київської облатсі (75 балів).

67. Юсько Анну, ученицю Дмитрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів,
вихованку  гуртка  «Палітра  ідей»  Києво-Святошинського  районного  центру
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Київської  області  (75
балів).

68.  Ярового  Олександра,  вихованця  гуртка  «Декор»  Токмацького  Центру
дитячої та юнацької творчості Токмацької міської ради Запорізької області (75
балів).

69.  Яцюк  Ніку, ученицю 9  класу  Криворізької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів № 37 Дніпропетровської області (75 балів).

 

V.  Визнати  переможцями  та  призерами  природоохоронно-пропагандистської
Всеукраїнської акції серед школярів і учнівської молоді «Грак – птах року 2019»
та  нагородити  грамотою  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  та  Українського
товариства  охорони  птахів  за  кращий  доробок,  креативність  та  самобутнє
сприйняття орнітофауни в рамках акції «Птах року 2019»:

І місце

1. Барабаш Миколу, учня 11 класу Шандриголівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Лиманської міської ради Донецької облатсі (95 балів).



2.  Броварну  Карину,  ученицю  7-Г  класу  Білоцерківської  спеціалізованої
природничо-математичної  школи  І-ІІІ  ступенів  №  16  ім.  М.О.  Кириленка
Білоцерківської міської ради Київської області (95 балів).

3.  Вихованців  гуртка  «Основи  еквалеології»  Мар’їнської  станції  юних
натуралістів Донецької області (95 балів).

4.  Дацишину  Анастасію,  вихованку  творчої  студії  «Майстерня  квітів»
Костопільського будинку школярів та юнацтва Рівненської області (95 балів).

5.  Дубовик  Давида,  вихованця  гуртка  образотворчого  мистецтва
Васильківського  міського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Київської
області (95 балів).

6.  Зінченко  Катерину,  вихованку  творчого  об’єднання  «Зоосвіт»  Дитячого
естетико-натуралістичного  центру  «Камелія»  Броварської  міської  ради
Київської області (95 балів).

7. Колісник Олександру, ученицю 1-А класу Миронівського академічного ліцею
2 м. Миронівка Київської області (95 балів).

8. Крайчинського Максима, учня 7-Д класу Нетішинського навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів та ліцей» Хмельницької області
(95 балів).

9. Краковяк Віту, ученицю 6-В класу Нетішинської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 2 Хмельницької області (95 балів).

10.  Кургузову  Юлію,  вихованку  студії  «Сувенір»  Станції  юних  техніків
Донецької облатсі (95 балів).

11.  Лесько  Софію,  вихованку  гуртка  «Берегиня»  Києво-Святошинського
районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Київської області на базі Хотівського навчально-виховного комплексу (95 балів).

12. Литвин Валерію, ученицю 9 класу Криворізької загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 37 Дніпропетровської області (95 балів).

13.  Мохначову  Божену,  вихованку  гуртка  «Креативне  рукоділля»  Дитячого
естетико-натуралістичного  центру  «Камелія»  Броварської  міської  ради
Київської області (95 балів).

14.  Откович  Лілію,  ученицю  Опорного  закладу  «Торецька  загальноосвітня
школа  І-ІІІ  ступенів  №  6»  військово-цивільної  адміністрації  м.  Торецьк
Донецької області (95 балів).

15. Павліченко Богдана, вихованця гуртка «Юні друзі природи» Центру еколого-
натуралістичної  творчості  Білоцерківської  міської  ради  Київської  області  (95
балів).

16.  Пантюхова  Олексія,  вихованця  гуртка  «Юні  орнітологи»  Васильківської
міської Станції юних натуралістів Київської області (95 балів).



17. Пілюшину Марію, ученицю 3-Б класу Середньої загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 8 м. Сєвєродонецьк Луганської області (95 балів).

18. Попову Єлизавету, ученицю 1-В класу Красноградського закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 ім. О.І. Копиленка Красноградської районної
ради Харківської області (95 балів).

19.  Попову  Софію,  ученицю  1-В  класу  Красноградського  закладу  загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 ім. О.І. Копиленка Красноградської районної
ради Харківської області (95 балів).

20.  Потапенко  Софію,  вихованку  гуртка  «Юні  орнітологи»  Васильківської
міської Станції юних натуралістів Київської області (95 балів). 

21.  Служенко  Аліну, ученицю  Опорного  закладу  «Торецька  загальноосвітня
школа  І-ІІІ  ступенів  №  6»  військово-цивільної  адміністрації  м.  Торецьк
Донецької області (95 балів).

22.  Титар  Олену,  вихованку  гуртка  «Чарівники»  Комунального  закладу
«Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської
районної ради Донецької області (95 балів).

23.  Федоренко  Марію,  вихованку  гуртка  «Квілінг»  Вишнівського  центру
творчості дітей та юнацтва Київської області (95 балів).

24. Хіоарову Варвару, ученицю 6-Б класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 6 Херсонської облатсі (95 балів).

25.  Ходаківську Катерину, вихованку гуртка «Креативне рукоділля» Дитячого
естетико-натуралістичного  центру  «Камелія»  Броварської  міської  ради
Київської області (95 балів).

26. Хоменко Дар’ю, ученицю 3 класу Миронівського академічного ліцею № 2
Київської області (95 балів).

27. Цегельну Марію, вихованку гуртка «Юні орнітологи» Васильківської міської
Станції юних натуралістів Київської області (95 балів).

28.  Цибульника  Владислава,  вихованця  гуртка  «Художня  вишивка»
Красноградського районного центру дитячої та юнацької творчості Харківської
області (95 балів).

29.  Чермісову  Тетяну,  вихованку  студії  «Сувенір»  Станції  юних  техніків
Донецької області (95 балів).

30.  Шебуняєва  Дениса,  учня  4  класу  Червоноперекопської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Каховського району Херсонської області (95 балів).

31.  Шовкун  Вікторію,  вихованку  гуртка  «Берегиня»  Києво-Святошинського
районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Київської області на базі Хотівського навчально-виховного комплексу (95 балів).



32.  Шульгу  Марію,  ученицю  Опорного  закладу  «Торецька  загальноосвітня
школа  І-ІІІ  ступенів  №  6»  військово-цивільної  адміністрації  м.  Торецьк
Донецької області (95 балів).

ІІ місце

1. Авсеніну Єлизавету, вихованку гуртка «Сувенірний вернісаж» Комунального
позашкільного  навчального  закладу  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості
«Гармонія» Криворізької міської ради Дніпропетровської області (85 балів).

2. Бойко Вадима, учня 1-Б класу Білоцерківської спеціалізованої природничо-
математичної  школи І-ІІІ  ступенів  № 16 ім.  М.О.  Кириленка Білоцерківської
міської ради Київської області (85 балів).

3.  Вихованців  гуртка  «Природа  рідного  краю»  Комунального  закладу
«Черкаський  обласний  центр  роботи  з  обдарованими  дітьми  Черкаської
обласної ради» Черкаської області (85 балів).

4. Вихованців загону «Юні орнітологи» Будинку дитячої та юнацької творчості
Котелевської районної ради Полтавської області (85 балів).

5.  Вітер Назара,  учня 1-А класу Білоцерківської спеціалізованої  природничо-
математичної  школи І-ІІІ  ступенів  № 16 ім.  М.О.  Кириленка м.  Біла  Церква
Київської області (85 балів).

6.  Гаврилюк  Діану,  вихованку  гуртка  «Паєткоплетіння»  Костопільського
будинку школярів та юнацтва Костопільської районної ради Рівненської області
(85 балів).

7.  Гайович  Поліну,  ученицю  4  класу,  вихованку  творчого  учнівського
об’єднання  «Природа  рідного  краю»  Тячівського  районного  еколого-
натуралістичного центру Закарпатської області (85 балів).

8. Гриб Марину, вихованку гуртка «Сквенір» Центру творчості дітей та юнацтва
м. Ірпеня Київської області (85 балів).

9.  Димчука  Давида,  учня  7-А класу  закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ
ступенів – ліцей «Гармонія» Донецької області (85 балів).

10.  Дудко  Злату,  ученицю  Новомихайлівського  закладу  загальної  середньої
освіти І-ІІІ ступенів Мар’їнського району Донецької області (85 балів).

11.  Забейду  Назара,  вихованця  гуртка  «Художнє набивання» Костопільського
будинку школярів та юнацтва Костопільської районної ради Рівненської області
(85 балів).

12. Звіздарюк Ольгу, вихованку гуртка «Сувенір» Комунальної установи «Центр
розвитку дітей та молоді» Узинської міської ради, відділ позашкільної освіти
Білоцерківського району Київської області (85 балів).



13.  Згадову  Оксану,  ученицю  Опорного  закладу  «Торецька  загальноосвітня
школа  І-ІІІ  ступенів  №  6»  військово-цивільної  адміністрації  м.  Торецьк
Донецької облатсі (85 балів).

14.  Іванчук  Аліну,  вихованку  гуртка  «Декоративно-ужиткове  мистецтво»
Богородчанського  районного  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Івано-
Франківської області (85 балів).

15.  Каплоух  Єлізавєту,  ученицю  3  класу,  вихованку  гуртка  «Юні  охоронці
природи»  Краснокутського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Краснокутської районної ради Харківської області (85 балів).

16.  Касімцеву  Поліну, вихованку  гуртка  «Сувенір»  Первомайського  будинку
дитячої та юнацької творчості Первомайської міської ради Харківської області
(85 балів).

17.  Кірноз  Квітославу,  вихованку  гуртка  творчої  студії  «Майстерня  квітів»
Костопільського будинку  школярів  та  юнацтва  Костопільської  районної  ради
Рівненської області (85 балів).

18.  Коваленко  Надію,  вихованку  гуртка  образотворчого  мистецтва
Васильківського  міського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Київської
області (85 балів).

19.  Козлова  Євгена,  учня  8-А  класу  Комунального  закладу  «Куп’янська
спеціальна школа» Харківської обласної ради Харківської області (85 балів).

20. Кормішина Дмитра, вихованця гуртка Арт студії «СовАня» Комунального
позашкільного  навчального  закладу  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості
«Гармонія» Криворізької міської ради Дніпропетровської області (85 балів).

21. Кошель Дар’ю, вихованку гуртка «Знавці лікарських рослин» Токмацького
Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Токмацької  міської  ради  Запорізької
області (85 балів).

22. Кривошапкіна Ярослава, учня 5 класу Дудчинської загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів  Тавричанської  сільської  ради  Каховського  району  Херсонської
області (85 балів).

23.  Марієнко  Софію,  вихованку  гуртка  образотворчого  мистецтва
Васильківського  міського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Київської
області (85 балів).

24.  Медвецького  Тимофія,  учня  1-Б  класу  Білоцерківської  спеціалізованої
природничо-математичної  школи  І-ІІІ  ступенів  №  16  ім.  М.О.  Кириленка
Білоцерківської міської ради Київської області (85 балів).

25.  Олійник Дарину, ученицю 7-А класу позашкільного навчально-виховного
об’днання  Кам’янець-Подільської  ради,  вихованку  гуртка  «Юні  орнітологи»
Хмельницької області (85 балів).



26.  Полякову  Євгенію,  вихованку  гуртка  «Макраме»  Комунального  закладу
«Приазовський Будинок дитячої та юнацької творчості» Приазовської селищної
ради Запорізької області (85 балів).

27.  Постнікову  Надю,  вихованку  гуртка  образотворчого  мистецтва
Васильківського  міського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Київської
області (85 балів).

28. Рєпіна Кирила, учня 4-А комунального закладу «Русько-Лозівський ліцей»
Дергачівської районної ради Харківської області (85 балів).

29.  Ромашку  Єву,  вихованку  гуртка  «Дивовижний  квілінг»  Комунального
позашкільного  навчального  закладу  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості
«Гармонія» Криворізької міської ради Дніпропетровської області (85 балів).

30. Скоцьку Анастасію, вихованку гуртка «Гаптування шовковими стрічками»
Костопільського будинку  школярів  та  юнацтва  Костопільської  районної  ради
Рівненської області (85 балів).

31.  Стеценка  Дмитра,  учня  2-А  класу  Миронівського  академічного  ліцею
Київської області (85 балів).

32.  Ткачука  Діму,  вихованця  студії  пісочної  анімації  «Магія  піску»
Васильківського  міського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Київської
області (85 балів).

33.  Учнівський колектив 3  класу Огіївського навчально-виховного комплексу
Сахновщинської районної ради Харківської області (85 балів).

34.  Хижняк  Тетяну,  учениці  10  класу  Комунального  закладу  «Куп’янська
спеціальна школа» Харківської обласної ради Харківської області (85 балів).

35. Чадія Дмитра, учня 1-Б класу Білоцерківської спеціалізованої природничо-
математичної  школи І-ІІІ  ступенів  № 16 ім.  М.О.  Кириленка Білоцерківської
міської ради Київської області (85 балів).

36.  Шавкутенко  Даніїла,  учня  5  класу  Херсонського  навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа ІІ ступеня – ліцей журналістики, економіки
та природознавства» Херсонської міської ради Херсонської області (85 балів).

37.  Шпортко  Софію,  вихованку  гуртка  «М’яка  іграшка»  Первомайського
будинку дитячої та юнацької творчості Первомайської міської ради Харківської
області (85 балів).

38. Якименко Ольгу, ученицю Курахівського закладу загальної середньої освіти
І-ІІ ступенів № 3 Мар’їнського району Донецької області (85 балів).

39. Ясинську Майю, ученицю Глібівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів,
вихованку  Вишгородського  районного  Центру  художньої  творчості  дітей,
юнацтва та молоді «Дивосвіт» Київської області (85 балів).



40. Ячмінь Тетяну, ученицю 6 класу Званівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Бахмутської районної ради Донецької області (85 балів).

ІІІ місце

1. Алфьорова Єгора, учня 1-А класу комунального закладу «Русько-Лозівський
ліцей» Дергачівської районної ради Харківської області (75 балів).

2. Амельченко Світлану, учениці 7-Б класу Комунального закладу «Куп’янська
спеціальна школа» Харківської обласної ради Харківської області (75 балів).

3.  Атаманчук  Єлізавету, ученицю  1-А  класу  комунального  закладу  «Русько-
Лозівський ліцей» Дергачівської районної ради Харківської області (75 балів).

4.  Бебешко  Аріну,  ученицю  1-А  класу  Білоцерківської  спеціалізованої
природничо-математичної школи І-ІІІ ступенів № 16 ім. М.О. Кириленка м. Біла
Церква Київської області (75 балів).

5.  Березку  Богдана,  вихованця  загону  «Юні  орнітологи»  Будинку  дитячої  та
юнацької творчості Котелевської районної ради Полтавської області (75 балів).

6. Біленецького Микиту, вихованця гуртка «Ековектор» Києво-Святошинського
районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Київської області (75 балів).

7.  Богатирчук Анастасію,  ученицю 1-А класу Білоцерківської  спеціалізованої
природничо-математичної школи І-ІІІ ступенів № 16 ім. М.О. Кириленка м. Біла
Церква Київської області (75 балів).

8. Божевольну Софію, ученицю 6 класу Званівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Бахмутської районної ради Донецької області (75 балів).

9.  Божко  Карину,  вихованку  загону  «Юні  орнітологи»  Будинку  дитячої  та
юнацької творчості Котелевської районної ради Полтавської області (75 балів).

10. Бойко Софію, вихованку гуртка «Паєткоплетіння» Костопільського будинку
школярів  та  юнацтва  Костопільської  районної  ради  Рівненської  області  (75
балів).

11. Бондаренко Андрія, вихованця загону «Юні орнітологи» Будинку дитячої та
юнацької творчості Котелевської районної ради Полтавської області (75 балів).

12.  Василенко Вероніку, вихованку гуртка «Декоративний виріб» Мар’їнської
станції юних натуралістів Донецької області (75 балів).

13.  Вихованців  гуртка  «Ековектор» Києво-Святошинського районного центру
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Київської  області  (75
балів).



14. Вітрук Юлію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Комунального
закладу «Зміївський центр дитячої та юнацької творчості Зміївської районної
ради» Харківської області (75 балів).

15.  Гришкова  Павла,  вихованця  гуртка  «Природа  рідного краю» Мар’їнської
станції юних натуралістів Донецької області (75 балів).

16.  Губарєву  Марію,  ученицю  3-А  класу  комунального  закладу  «Русько-
Лозівський ліцей» Дергачівської районної ради Харківської області (75 балів).

17. Джус Романа, вихованку гуртка образотворчого мистецтва Васильківського
міського центру дитячої та юнацької творчості Київської області (75 балів).

18.  Дудчик  Тетяну,  вихованку  майстерні  з  виготовлення  виробів  з  бісеру
Костопільського будинку  школярів  та  юнацтва  Костопільської  районної  ради
Рівненської області (75 балів).

19. Євдокимова Єгора, учня 5 класу Криворізької загальноосвітньої школи № 90
Дніпропетровської області (75 балів).

20.  Інюкова  Анатолія,  учня  Комунального  закладу  «Музиківський  ліцей»
Музиківської  сільської  ради  Білозерського  району  Херсонської  області  (75
балів).

21. Карпенко Наталію, вихованку загону «Юні орнітологи» Будинку дитячої та
юнацької творчості Котелевської районної ради Полтавської області (75 балів).

22.  Кондратьєву  Анастасію,  ученицю  6-Г  класу  Херсонської  гімназії  №  1
Херсонської міської ради Херсонської області (75 балів).

23.  Куранова  Максима,  учня  1-А  класу  Білоцерківської  спеціалізованої
природничо-математичної школи І-ІІІ ступенів № 16 ім. М.О. Кириленка м. Біла
Церква Київської області (75 балів).

24.  Кушнір  Олександра,  вихованця  гуртка  «Юні  рослинники»  Києво-
Святошинського  районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Київської області (75 балів).

25. Литвинову Анастасію, вихованку гуртка «Виготовлення іграшок» Будинку
дитячої та юнацької творчості м. Мирноград Донецької області (75 балів).

26.  Лісову  Оксану,  ученицю  Дмитрівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів Київської області (75 балів).

27. Марк Софію, вихованку гуртка «Паєткоплетіння» Костопільського будинку
школярів  та  юнацтва  Костопільської  районної  ради  Рівненської  області  (75
балів).

28. Місюру Софію, ученицю 7 класу Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6
Рівненської  міської  ради,  вихованку  гуртка  «Аплікація  соломкою»
комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради
Рівненської області (75 балів).



29. Молдавчук Дар’ю, вихованку гуртка «Умілі ручки» Первомайського будинку
дитячої та юнацької творчості Первомайської міської ради Харківської області
(75 балів).

30. Москвіну Марію, ученицю 4-Б класу Красноградського закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 ім. О.І. Копиленка Красноградської районної
ради Харківської області (85 балів).

31.  Нікуліну  Дарію,  вихованку  гуртка  народної  творчої  майстерні  «Світ
сувенірів»  Васильківського  міського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Київської області (95 балів).

32. Орос Богдану, ученицю 4 класу, вихованку творчого учнівського об’єднання
«Природа  рідного  краю»  Тячівського  районного  еколого-натуралістичного
центру Закарпатської області (75 балів).

33.  Патютько  Ксенію,  ученицю  3-А  класу  комунального  закладу  «Русько-
Лозівський ліцей» Дергачівської районної ради Харківської області (75 балів).

34.  Педченко Романа,  учня  Данило-Іванівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів Мелітопольської районної ради Запорізької області (75 балів).

35.  Проценко Ірину, ученицю 10 класу Комунальної  установи Миропільської
селищної  ради  «Опорний  навчальний  заклад  «Миропільська  гімназія»
Романівського району Житомирської облатсі (75 балів).

36.  Редько  Ірину,  вихованку  гуртка  «Ековектор»  Києво-Святошинського
районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Київської області (75 балів).

37.  Руссу  Кірену,  вихованку  гуртка  «Природа  рідного  краю»  Комунального
закладу «Зміївський центр дитячої та юнацької творчості Зміївської районної
ради» Харківської області (75 балів).

38.  Сем’янів  Софію,  вихованку  гуртка  «Виготовлення  сувенірів»
Богородчанського  районного  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Івано-
Франківської області (75 балів).

39.  Сєрікова  Серафіма,  учня  1-Б  класу  комунального  закладу  «Русько-
Лозівський ліцей» Дергачівської районної ради Харківської області (75 балів).

40.  Сокол  Кіру,  вихованку  гуртка  «Майстри-чарівники»  Комунального
позашкільного  навчального  закладу  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості
«Гармонія» Криворізької міської ради Дніпропетровської області (75 балів).

41.  Тавожнянську  Анну,  ученицю  11  класу  Новокаховського  техніко-
економічного ліцею Херсонської області (75 балів).

42.  Учнівський  колектив  10  класу  Комунального  закладу  «Куп’янська
спеціальна школа» Харківської обласної ради Харківської області (75 балів).



43. Харатін Анну, вихованку гуртка «Творча майстерня» Закладу позашкільної
освіти «Скала – Подільський дитячий парк» Тернопільської області (95 балів).

44. Хейкіну Вікторію, вихованку гуртка «Природа рідного краю» Комунального
закладу «Зміївський центр дитячої та юнацької творчості Зміївської районної
ради» Харківської області (75 балів).

45.  Шепелеву  Надію,  вихованку  гуртка  народної  творчої  майстерні  «Світ
сувенірів»  Васильківського  міського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Київської області (95 балів).

46.  Шинкаренко  Назара,  учня  1-А  класу  Білоцерківської  спеціалізованої
природничо-математичної  школи  І-ІІІ  ступенів  №  16  ім.  М.О.  Кириленка
Білоцерківської міської ради Київської області (75 балів).

47. Шпак Юлію, ученицю 3 класу Огіївського навчально-виховного комплексу
Сахновщинської районної ради Харківської області (75 балів).

48.  Штельмах  Дарію,  вихованку  гуртка  «Креативне  рукоділля»  Дитячого
естетико-натуралістичного  центру  «Камелія»  Броварської  міської  ради
Київської області (75 балів).

49.  Яремчук  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Паперопластика»  Вишнівського
центру творчості дітей та юнацтва Київської області (75 балів).

VІ. Надати подяки Національного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді Міністерства освіти і науки України керівникам юннатівських робіт, які
посіли призові місця, за високий професіоналізм, творчий підхід та формування
екологічної свідомості учнів:

1.  Аздравіній  Світлані  Володимирівні,  керівнику  гуртка  «Юні  рослинники»
Києво-Святошинського  районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Київської області.

2.  Аксьоновій  Марині  Олексіївні,  вчителю  комунального  закладу  «Русько-
Лозівський ліцей» Дергачівської районної ради Харківської області.

3.  Аксьоновій  Оксані  Семенівні,  вчителю  комунального  закладу  «Русько-
Лозівський ліцей» Дергачівської районної ради Харківської області.

4. Андреєвій Н.В., вчителю Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
№ 64 Миколаївської міської ради Миколаївської області.

5.  Антіповій  Наталії  Григорівні,  співробітнику  Боярського районного центру
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  керівнику  гуртка  «Юні
друзі  природи»  Петропавлівсько-Борщагівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів  Києво-Святошинського  району  с.  Петропавлівська  Борщагівка
Київської області.



6. Арабаджи Івану Миколайовичу, вчителю Ялтинської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 2 Першотравневої райради Донецької області.

7.  Арсенюк  Наталії  Олексіївні,  вчителю  біології  навчально-виховного
комплексу «Станківський загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад» Стрийського району Львівської області.

8. Артемчик Ірині Валеріївні, вчителю Середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 8 м. Сєвєродонецьк Луганської області.

9. Бабак Віті Миколаївні, керівнику гуртка «Гаптування шовковими стрічками»
Костопільського будинку  школярів  та  юнацтва  Костопільської  районної  ради
Рівненської області.

10.  Бабченко  Ользі  Володимирівні,  керівнику  гуртка  «Акварелька»
Комунального закладу «Волноваський районний будинок дитячої та юнацької
творчості» Волноваської районної ради Донецької області.

11. Баданюк Валентині Миколаївні, керівнику гуртка «Природа рідного краю»
Комунального  закладу  «Черкаський  обласний  центр  роботи  з  обдарованими
дітьми Черкаської обласної ради» Черкаської області.

12. Баланюк Оксані Валентинівні, керівнику гуртка «Знавці тварин» Вінницької
обласної станції юних натуралістів.

13. Барабаш Любові Миколаївні, директору, вчителю біології Шандриголівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Лиманської  міської  ради  Донецької
області.

14. Барнаш А.І., керівнику гуртка «Людина і довкілля» Верхньорогачинського
Будинку  дитячої  творчості,  вчителю  Верхньорогачицької  опорної
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Херсонської області.

15.  Барщевській  Вікторії  Романівні,  практичному психологу Центру еколого-
натуралістичної творчості Білоцерківської міської ради Київської області.

16.  Бацман  Олені  Володимирівні,  керівнику  гуртка  «М’яка  іграшка»
Первомайського будинку дитячої та юнацької творчості Первомайської міської
ради Харківської області.

17.  Бердар  Тетяні  Олександрівні,  керівнику творчого учнівського об’єднання
«Природа  рідного  краю»  Тячівського  районного  еколого-натуралістичного
центру Закарпатської області.

18.  Березецькій  Олені  Олексіївні,  керівнику  роботи  міської  Станції  юних
натуралістів Миколаївської міської ради Миколаївської області.

19. Берчій Олені Петрівні, вчителю Вишнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 1 Київської області.

20.  Беспалій  Н.М.,  вчителю  Петрівського  навчально-виховного  комплексу
Покровської районної ради Донецької області.



21. Бєсєдіній Яні Сергіївні, вчителю комунального закладу «Русько-Лозівський
ліцей» Дергачівської районної ради Харківської області.

22.  Бибі  Анатолію  Миколайовичу,  вчителю  біології,  вчителю  вищої
кваліфікаційної  категорії  Шевської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Магдалинівського району Дніпропетровської області.

23.  Біленко  Л.М.,  вчителю  Миколо-Комишуватського  навчально-виховного
комплексу Харківської області.

24.  Білоус  М.П.,  керівнику  гуртка  «Юний  еколог»  Обухівського  районного
центру творчості дітей та юнацтва Київської області.

25.  Близнюк  Тетяні  Олександрівні,  вчителю  Миронівського  академічного
ліцею№ 2 Київської області.

26.  Блищик  Галині  Степанівні,  вчителю  математики  Дорогобузької
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Гощанської  районної  ради  Рівненської
області.

27.  Богачук  С.І.,  керівнику  гуртка  «Зоосвіт»  Комунального  закладу
«Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді» Чернівецької області.

28. Бодровій О.М., вчителю Іванівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Мелітопольської районної ради Запорізької області.

29.  Бойчук  Людмилі  Володимирівні,  вчителю  біології  Колиндянської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Колиндянської  сільської  ради
Тернопільської області.

30.  Бондар  Тетяні  Віталіївні,  керівнику  гуртка  «Аплікація  соломкою»
комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради
Рівненської області.

31.  Бондарчук  Л.Л.,  вчителю  біології  Немирівського  навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ім.  М.Д. Леонтовича –
гімназія» Вінницької області.

32.  Борисенко  Наталії  Юріївні,  керівнику  гуртка  «Екологічне  краєзнавство»
Центру  позашкільної  роботи  Вітовського  району,  на  базі  Лупарівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Галицинівської  сільської  ради
Миколаївської області.

33.  Бражник  Тетяні  Семенівні,  вчителю  початкових  класів  Бірківської
загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  імені  І.А.  Цюпи Зіньківського району
Полтавської області.

34.  Бурлаєнко О.Г.,  вчителю біології  І  категорії  Красноградського районного
центру дитячої та юнацької творчості на базі Петрівського навчально-виховного
комплексу Харківської області.



35. Васильчишин Богданні Богданівні, керівнику гуртка «Юні екологи» Міської
дитячої екологічної станції Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської
області.

36. Вербицькій Тетяні Геннадіївні, вчителю Комунального закладу «Куп’янська
спеціальна школа» Харківської обласної ради Харківської області.

37.  Вєтровій  Ользі  Анатоліївні,  керівнику  гуртка  «Юні  природолюби»
Васильківської міської Станції юних натуралістів Київської області.

38.  Винник Марії  Володимирівні,  керівнику гуртка «Природа крізь призму в
англійську мову» Надвірнянського районного еколого-натуралістичного центру
для дітей та юнацтва Івано-Франківської області.

39.  Винник  Уляні  Ярославівні,  керівнику  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн
інтер’єру» Надвірнянського районного еколого-натуралістичного центру Івано-
Франківської області.

40.  Вишневській  Марині  Миколаївні,  керівнику  гуртка  «Чарівники»
Комунального закладу «Волноваський районний будинок дитячої та юнацької
творчості» Волноваської районної ради Донецької області.

41. Вівсяник Ірині Василівні, вчителю Дзвиняцької загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Борщівського району Тернопільської області.

42.  Вікуловій  Тетяні  Петрівні,  керівнику  гуртка  «Екологічна  казка»  Києво-
Святошинського  районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Київської області.

43.  Воєводі  Вікторії  Анатоліївні,  керівнику  гуртка  «Декоративний  виріб»
Мар’їнської станції юних натуралістів Донецької області.

44.  Волк  Наталії  В’ячеславівні,  вчителю  Майської  філії  І-ІІ  ступенів
Комунального опорного закладу освіти "Кислянська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів"  Зайцівської  сільської  ради  Синельниківського  району
Дніпропетровської області.

45.  Волкодав  Олені  Олександрівні,  керівнику  гуртка  «Юні  орнітологи»
Балаклійської  станції  юних  натуралістів  Балаклійської  районної  ради
Харківської області.

46. Вороновій Юлії, вчителю Іванівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
комунального  закладу  «Глинське  навчально-виховне  об’єднання»
Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  дошкільний  навчальний  заклад
Світловодської районної ради Кіровоградської області.

47.  Воскобойнік  Ользі  Володимирівні,  керівнику  гуртка  «Природа  рідного
краю» Комунального закладу «Зміївський центр дитячої та юнацької творчості
Зміївської районної ради Харківської області».



48.  Гаврилюк  Антоніні  Іванівні,  директору, керівнику  гуртка  «Юні  екологи»
Комунального закладу «Дитячий екологічний центр» Кам’янської міської ради
Дніпропетровської області.

49. Галушко Н.П., керівнику гуртка «Квілінг» Вишнівського центру творчості
дітей та юнацтва Київської області.

50. Галушко Руслані Віталіївні, керівнику майстерні з виготовлення виробів з
бісеру Костопільського будинку школярів та юнацтва Костопільської районної
ради Рівненської області.

51. Гірняк Олександрі Юліанівні, керівнику гуртка «Сучасна біологія» Центру
науково-технічної творчості учнівської молоді Івано-Франківської області.

52.  Глєбовій  Катерині  Андріївні,  керівнику  Студії  образотворчого  мистецтва
Первомайського будинку дитячої та юнацької творчості Первомайської міської
ради Харківської області.

53. Глуховецькій Вікторії Вікторівні, керівнику гуртків Покотилівської станції
юних натуралістів Харківської районної ради Харківської області.

54.  Гнітецькій  З.К.,  керівнику  гуртків  комунального  закладу  позашкільної
освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр» Житомирської обласної ради
Житомирської області.

55. Гой Наталії Василівні, вчителю загальноосвітньої школи I-III ступенів №2
ім. Т. Г. Шевченка Кам’янець-Подільської міської ради Хмельницької області.

56. Голубчик Т.В., вчителю біології Чернівецької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 4 Чернівецької міської ради Чернівецької області.

57.  Гоненко  А.О.,  керівнику  гуртка  шкільного  лісництва  «Юні  лісівники»
Шепетівської загальноосвітньої школи № 6 Хмельницької області.

58.  Горбачовій  Юлії  Валеріївні,  вчителю  Державного  навчального  закладу
«Мелітопольський професійний аграрний ліцей» Запорізької області.

59. Горянській Ніні Іванівні, вчителю Бурімського закладу загальної середньої
освіти І-ІІ ступенів Ічнянської міської ради Чернігівської області.

60.  Гречанюк  Любові  Володимирівні,  керівнику  гуртків  Надвірнянського
районного  еколого-натуралістичного  центру  для  дітей  та  юнацтва  Івано-
Франківської області.

61. Грибан Л.С., вчителю Вацлавпільської гімназії  Пулинської селищної ради
Житомирської області.

62.  Гринішак  Тетяні  Олексіївні,  вчителю  біології,  спеціалісту  І  категорії
Семенівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Мелітопольського району
Запорізької області.



63.  Гришиній  Т.М.,  керівнику  гуртка  «Любителі  декоративних  і  домашніх
тварин»  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  «Центр  розвитку  дітей  та
молоді» Бердянської міської ради Запорізької області.

64. Гулякіній Д.С., культорганізатору Чугуївського районного Будинку дитячої
та юнацької творчості Чугуївської районної ради Харківської області.

65. Гуменюк Оксані Борисівні, вчителю Комунальної установи Миропільської
селищної  ради  «Опорний  навчальний  заклад  «Миропільська  гімназія»
Романівського району Житомирської області.

66.  Густій Інні Анатоліївні,  вчителю біології  вищої  кваліфікаційної  категорії,
вчителю-методисту  Навчально-виховного  комплексу  «Гімназія-спеціалізована
школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов» Генічеської районної
ради Херсонської області.

67.  Гут-Прокопишиній  Вікторії  Сергіївні,  вчителю Солотивського навчально-
виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  ліцей»
Богородчанської районної ради Івано-Франківської області.

68.  Давиденко  Ю.Ю.,  керівнику  гуртка  «Еко-Арт»  Чернівецького  міського
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Чернівецької
міської ради Чернівецької області.

69.  Данильченко Надії  Юріївні,  керівнику  гуртка  «Сувенір»  Первомайського
будинку дитячої та юнацької творчості Первомайської міської ради Харківської
області.

70.  Даніловій  Ользі  Миколаївні,  керівнику  гуртка  «Берегиня»  Києво-
Святошинського  районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді  Київської  області  на  базі  Хотівського навчально-виховного
комплексу.

71. Данюк Світлані Віталіївні, вчителю географії загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів с. Озеро Ківерцівської районної адміністрації Волинської області.

72. Дарчук Лесі Ярославівні, вчителю біології Горошівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Борщівського району Тернопільської області.

73.  Декет  Ользі  Дмитрівні,  керівнику  творчого  учнівського  об’єднання
«Флористика  та  фітодизайн  інтер’єру»  Тячівського  районного  еколого-
натуралістичного центру Закарпатської області.

74.  Демочко Валентині  Григорівні,  вчителю біології  та  хімії  Білоцерківської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Білоцерківської  сільської  ради
Полтавської області.

75.  Дендюк  Альоні  Іванівні,  керівнику  гуртка  «Юні  екологи»  Дитячого
естетико-натуралістичного  центру  «Камелія»  Броварської  міської  ради
Київської області.



76.  Діденко С.М.,  вчителю Іванівської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів
Мелітопольської районної ради Запорізької області.

77.  Дорощенко Ользі  Андріївні,  керівнику  гуртка  «Макраме»  Комунального
закладу «Приазовський Будинок дитячої та юнацької творчості» Приазовської
селищної ради Запорізької області.

78.  Дригваль  В.Л.,  вчителю  Херсонського  навчально-виховного  комплексу
«Загальноосвітня  школа  ІІ  ступеня  –  ліцей  журналістики,  економіки  та
природознавства» Херсонської міської ради Херсонської області.

79. Дубровіній Тетяні Павлівні,  керівнику гуртка студії  «Сувенір»,  методисту
Станції юних техніків Донецької області.

80.  Дудці  Аллі  Миколаївні,  вчителю  образотворчого  мистецтва  та
обслуговуючої праці Білоцерківської спеціалізованої природничо-математичної
школи  І-ІІІ  ступенів  № 16  ім.  М.О.  Кириленка  Білоцерківської  міської  ради
Київської області.

81.  Дуріхіній  Ірині  Вікторівні,  вчителю  комунального  закладу  «Русько-
Лозівський ліцей» Дергачівської районної ради Харківської області.

82.  Духніч Валентині Григорівні,  завідуючій методичним відділом, керівнику
гуртка  –  методисту  Дитячого  естетико-натуралістичного  центру  «Камелія»
Броварської міської ради Київської області.

83. Євтух Тетяні Федорівні, вчителю математики Коднянської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Житомирського району Житомирської області.

84.  Єременко  Л.А.,  вчителю  Новоалександрівського  навчально-виховного
комплексу Покровської районної ради Донецької області.

85. Єфімовій Антоніні Вікторівні, вчителю гімназії Новокаховської міської ради
Херсонської області.

86. Єфтемій Д.Г., керівнику гуртка «Життя в стилі ЕСО» Чернівецького міського
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Чернівецької
міської ради Чернівецької області.

87.  Жовнір Оксані Миколаївні,  керівнику гуртка «Сквенір» Центру творчості
дітей та юнацтва м. Ірпеня Київської області.

88.  Завадській  Таїсії  Володимирівні,  вчителю  початкових  класів  середньої
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  3  імені  В.О.  Нижниченка
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області.

89.  Загубинозі  Оксані  Олексіївні,  вчителю  біології  та  хімії  Скородистицької
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів «Школа життєтворчості» Іркліївської ОТГ
Чорнобаївського району Черкаської області.

90.  Заєць  І.О.,  вчителю  біології  Снігурівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів № 1 Снігурівської районної ради Миколаївської області.



91. Зайцевій О.В.,  вчителю Миролюбівського навчально-виховного комплексу
Покровської райради Донецької області.

92. Залуцькій Т.О., вчителю Дудчинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Тавричанської сільської ради Каховського району Херсонської області.

93.  Захарчук  Володимиру  Віталійовичу,  керівнику  гуртків  «Юні
фотонатуралісти»,  «Екологічне  краєзнавство»  Дитячо-юнацького  центру
туризму та екологічної роботи Славутської міської ради Хмельницької області.

94.  Зеріній  М.В.,  керівнику  гуртка  «Образотворче  мистецтво»  Борівського
будинку дитячої  та  юнацької  творчості  Борівської  районної  ради Харківської
області.

95.  Зіркевич  Ользі  Миколаївні,  вчителю  біології  Нововолинської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  2  Нововолинської  міської  ради
Волинської області.

96.  Злиднєвій  Надії  Василівні,  керівнику  гуртка  «Образотворче  мистецтво»
Центру дитячої  та  юнацької  творчості  «Гармонія»  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської області.

97.  Зорі  Ганні  Сергіївні,  керівнику  гуртків  Покотилівської  станції  юних
натуралістів Харківської районної ради Харківської області.

98. Істоміній М.Ю., керівнику гуртка Чугуївського районного Будинку дитячої
та юнацької творчості Чугуївської районної ради Харківської області.

99. Іхрі Людмилі Михайлівні, вчителю Андріївської загальноосвітньої школи І-
ІІ ступенів Ічнянської районної ради Чернігівської області.

100.  Калинюк Т.С.,  вчителю Репужинецького навчально-виховного комплексу
Заставнівського району Чернівецької області.

101.  Каліш  Людмилі  Вікторівні,  керівнику  гуртка  «Художнє  набивання»
Костопільського будинку  школярів  та  юнацтва  Костопільської  районної  ради
рівненської області.

102.  Канцедал  В.В.,  керівнику  гуртка  арт-студії  «Колорит»  Васильківського
міського центру дитячої та юнацької творчості Київської області.

103.  Каплоух  Наталії  Олексіївні,  керівнику  гуртка  «Юні  охоронці  природи»
Краснокутського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Краснокутської
районної ради Харківської області.

104.  Катрич  Любові  Дмитрівні,  керівнику  гуртка  «Екологічна  майстерня»
Солотвинського  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Богородчанського
району Івано-Франківської області.

105. Качуріній Н.С.,  керівнику гуртка «Юні валеологи» Центру позашкільної
роботи Новобузького району на базі Станційної філії загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів №1 Миколаївської області.



106.  Кірноз  Зоряні  Андріївні,  керівнику  творчої  студії  «Майстерня  квітів»
Костопільського будинку  школярів  та  юнацтва  Костопільської  районної  ради
Рівненської області.

107.  Клочко  Тетяні  Володимирівні,  вчителю  Білоцерківської  спеціалізованої
природничо-математичної  школи  І-ІІІ  ступенів  №  16  ім.  М.О.  Кириленка
Білоцерківської міської ради Київської області.

108.  Кляп  Юрині  Михайлівні,  керівнику  гуртка  «Юні  природознавці»
Виноградівського  районного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді Закарпатської області.

109.  Кобінчук  Олені  Миколаївні,  вчителю  біології,  спеціалісту  І  категорії
Семенівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Мелітопольського району
Запорізької області.

110.  Коваленко  Наталії  Анатоліївні,  керівнику  гуртка  «Майстри-чарівники»
Комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької
творчості «Гармонія» Криворізької міської ради Дніпропетровської області.

111.  Коваленко О.В.,  керівнику гуртка студії  пісочної  анімації  «Магія  піску»
Васильківського  міського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Київської
області.

112. Ковальовій Галині Олексіївні, керівнику гуртка «Екологічне краєзнавство»
Комунальної установи «Вовчанський будинок дитячої та юнацької творчості»
Вовчанської районної ради Харківської області.

113. Ковальовій-Смолієвській Лілії Всеволодівні, керівнику гуртка «Ековектор»
Києво-Святошинського  районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Київської області.

114.  Ковальчук  Альоні  Олександрівні,  керівнику  гуртка  «Декоративне
птахівництво»  Шепетівського  міського  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Хмельницької області.

115.  Ковальчук  Оксані  Іванівні,  керівнику  гуртка  «Стежинками  природи»
Народницького  Будинку  дитячої  творчості  Норадицької  селищної  ради
Житомирської області.

116.  Коверко  Ірині  Олександрівні,  керівнику  гуртка  «Деметра»  Обласного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  на  базі  Зеленоярської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Миколаївської  районної  ради
Миколаївської області.

117.  Ковтуцькій  Ірині  Анатоліївні,  вчителю  біології  Чернятинської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Жмеринського  району  Вінницької
області.



118.  Ковтюх Олені  Олексіївні,  завідуючій  еколого-натуралістичним  відділом,
керівнику  гуртка  «Любителі  домашніх  тварин»  Дитячого  естетико-
натуралістичного центру «Камелія» Броварської міської ради Київської області.

119.  Козачок  М.Л.,  керівнику  гуртка  «Палітра  ідей»  Києво-Святошинського
районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Київської області.

120.  Козюрі  Наталії  Володимирівні,  керівнику гуртка «Сувенір» Комунальної
установи  «Центр  розвитку  дітей  та  молоді»  Узинської  міської  ради,  відділ
позашкільної освіти Білоцерківського району Київської області.

121.  Колевид  Лесі,  керівнику  загону  «Юні  орнітологи»  Будинку  дитячої  та
юнацької творчості Котелевської районної ради Полтавської області.

122.  Колесник  Анні  Володимирівні,  вчителю  Новомихайлівського  закладу
загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Мар’їнського  району  Донецької
області.

123. Комлик Юлії Анатоліївні, вчителю Овлашівської загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів Роменської районної ради Сумської області.

124.  Коник  Олені  Григорівні,  вчителю  Куньєвського  навчально-виховного
комплексу Ізюмської районної ради Харківської області.

125.  Коноз  Валентині  Станіславівні,  керівнику  гуртка  «Природа  і  фантазія»
Великописарівської  станції  юних  натуралістів  Великописарівської  районної
ради Сумської області.

126.  Конончук  Наталії  Миколаївні,  вчителю  біології  Опорного
загальноосвітнього навчального закладу «Жукинська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів» Київської області.

127.  Копинець  Ользі  Вікторівні,  керівнику  творчого  учнівського  об’єднання
«Юні  квітникарі»  Тячівського  районного  еколого-натуралістичного  центру
Закарпатської області.

128.  Корнієнко Юрію  Валентиновичу, вчителю  Званівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Бахмутської районної ради Донецької області.

129.  Коробці  Ю.С.,  керівнику  гуртка  «Любителі  декоративних  і  свійських
тварин» міського еколого-натуралістичного центру дітей та учнівської молоді
виконавчого комітету Марганецької міської ради Дніпропетровської області.

130.  Коропах  Ользі  Олександрівні,  вчителю  Радивилівського  навчально-
виховного комплексу «Школа № 2 – ліцей» ім. П.Г. Стрижака Радивилівської
міської ради Рівненської області.

131.  Костенко  Валентині  Леонідівні,  вчителю  Новоекономічної
загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  Покровської  районної  ради  Донецької
області.



132.  Костенко  Інні  Миколаївні,  керівнику  гуртка  «Народознавство»
Первомайської станції юних натуралістів Миколаївської області.

133.  Костюченко  Тетяні  Іванівні,  керівнику  гуртка  «Основи  валеології»
Мар’їнської станції юних натуралістів Донецької області.

134.  Кофан  Олені  Олександрівні,  керівнику  гуртка  «Символи  українського
народу» Будинку дитячої та юнацької творчості Баштанської міської ради (ОТГ)
Баштанського району Миколаївської області.

135. Кочук-Ященко Т.І., керівнику гуртків комунального закладу позашкільної
освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр» Житомирської обласної ради
Житомирської області.

136.  Кравцову  Геннадію  Вікторовичу,  керівнику  гуртка  «Інформаційні
технології»  Борівського  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Борівської
районної ради Харківської області.

137.  Кравченко  Людмилі  Володимирівні,  керівнику  еколого-природничого
гуртка  «Зелені  Робінзони»,  вчителю  хімії  та  біології  Вельбівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Гадяцької  районної  ради  Полтавської
області.

138.  Криворотовій  Ользі  Вікторівні,  вчителю  біології  Сєвєродонецького
навчально-виховного  комплексу  «Спеціалізована  школа  –  колегіум
Національного університету «Києво-Могилянська академія» Луганської області.

139.  Кричківській  О.А.,  вчителю  біології  ІІ  кваліфікаційної  категорії
Зорянського закладу загальної середньої освіти Харківської області.

140.  Крупі  О.О.,  керівнику  роботи  Комунального  закладу  «Пересічанський
ліцей» Дергачівської районної ради Харківської області.

141.  Кузьмінській  В.В.,  методисту,  керівнику  гуртка  «Юні  господарочки»
Комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді» Чернівецької області.

142. Кухарчишиній Тетяні Михайлівні, вчителю Прилбицької загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  імені  Митрополита  Андрея  Шептицького  Яворівського
району Львівської області.

143.  Куцак  Олені  Аврелівні,  вчителю  біології  і  хімії  Молодійської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  с.  Молодія  Глибоцького  району
Чернівецької області.

144.  Кучі  Тетяні  Анатоліївні,  керівнику  гуртка  «Природа  рідного  краю»
Мар’їнської станції юних натуралістів Донецької області.

145. Кучмі Любові Дмитрівні, вчителю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 7 Новокаховської міської ради Херсонської області.



146.  Кушнирік  Анастасії  Ярославівні,  вчителю  закладу  загальної  середньої
освіти І-ІІІ ступенів – ліцей «Гармонія» Донецької області.

147. Кушнір Любові Андріївні,  керівнику гуртків – методисту Кременецького
районного  центру  дитячої  творчості  Кременецького  району  Тернопільської
області.

148.  Кушнірчук  Ірині  Вікторівні,  керівнику  гуртка  «Дитина  і  тварина»
Комунального  закладу  Сумської  міської  ради  –  Сумський  міський  центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

149. Лабазі Ользі Петрівні, керівнику мистецького гуртка, вчителю початкових
класів  Білоцерківської  спеціалізованої  природничо-математичної  школи  І-ІІІ
ступенів  №  16  ім.  М.О.  Кириленка  Білоцерківської  міської  ради  Київської
області.

150.  Лавренюк  Аллі  Вікторівні,  керівнику  гуртка  «Екодизайн»  Києво-
Святошинського  районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Київської області.

151. Ламінській Н.О., керівнику гуртка Чугуївського районного Будинку дитячої
та юнацької творчості Чугуївської районної ради Харківської області.

152.  Лашко Олені Анатоліївні,  керівнику гуртків Миргородської  міської ради
Центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Полтавської
області.

153.  Левендюк  Ельвірі  Олегівні,  керівнику  екологічного  гуртка  «Росинка»
Благовіщенського  районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Кіровоградської області.

154.  Левицькій  Г.А.,  вчителю  Павлоградської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів № 4 Дніпропетровської області.

155.  Левицькій  Іванні  Дмитрівні,  керівнику  гуртка  «Юні  аграрії»  Івано-
Франківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

156.  Лесько  Ярославі  Миколаївні,  керівнику  дитячої  екологічної  організації
«ТРОПОС» Суховільського навчально-виховного комплексу  «Загальноосвітня
школа  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад»  Володимирецької
районної ради Рівненської області.

157. Лецин Іванні Володимирівні, керівнику гуртка «Образотворче мистецтво»
Богородчанського  районного  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Івано-
Франківської області.

158.  Лєвикіній  Ользі  Михайлівні,  керівнику  гуртка  «Умілі  ручки»
Первомайського будинку дитячої та юнацької творчості Первомайської міської
ради Харківської області.



159. Линевич Людмилі Анатоліївні, вчителю закладу загальної середньої освіти
І-ІІІ  ступенів  №  9  військово-цивільної  адміністрації  м.  Торецьк  Донецької
області.

160. Липовенко Юлії Іванівні, вчителю Рокитнянського Комунального закладу
загальної середньої освіти № 1 Рокитнянської селищної ради Київської області.

161. Лис Оксані Анатоліївні, керівнику гуртка «Арт-майстерня образотворчого
мистецтва»  Костопільського  будинку  школярів  та  юнацтва  Костопільської
районної ради Рівненської області.

162.  Литвиненко  Інні  Леонідівні,  керівнику  гуртка  «Рідне  слово»  Центру
творчості дітей та юнацтва м. Ірпеня Київської області.

163.  Лук’янчук  Тетяні  Євгеніївні,  вчителю  Комунальної  установи
Миропільської  селищної  ради  «Опорний  навчальний  заклад  «Миропільська
гімназія» Романівського району Житомирської області.

164.  Луп’як  Л.І.,  вчителю Навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній
навчальний  заклад  –  дошкільний  заклад»  с.  Рівне  Мурованокуриловецького
району Вінницької області.

165.  Луцишин  Світлані  Михайлівні,  керівнику  гуртка  «Основи  валеології»
комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради
Рівненської області.

166.  Лютій  Зоряні  Степанівні,  керівнику  гуртка  «Юні  натуралісти»  Центру
науково-технічної творчості учнівської молоді Івано-Франківської області.

167. М’ягкій Наталії Дмитрівні,  керівнику гуртка – методисту Васильківської
міської Станції юних натуралістів Київської області.

168.  Мадар  Наталії  Іванівні,  керівнику  творчого  учнівського  об’єднання
«Природа  рідного  краю»  Тячівського  районного  еколого-натуралістичного
центру Закарпатської області.

169. Максименко Ользі Олександрівні, керівнику гуртка «Чарівна петриківка»
Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва Київської області.

170.  Малешко Марії  Степанівні,  керівнику  творчого  учнівського  об’єднання
«Природа  рідного  краю»  Тячівського  районного  еколого-натуралістичного
центру Закарпатської області.

171.  Малєвій  Тетяні  Сергіївні,  керівнику  гуртка  «Знавці  лікарських  рослин»
Токмацького Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Токмацької  міської  ради
Запорізької області.

172.  Маліновській Н.М.,  вчителю Каланчацької  загальноосвітньої  школи І-ІІІ
ступенів № 2 Каланчацької селищної ради Херсонської області.



173.  Мамчур  Наталії  Григорівні,  вчителю  географії  та  біології  Городецької
загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  Паланської  сільської  ради  Уманського
району Черкаської області.

174.  Мартиненко  Т.С.,  вчителю  початкових  класів  Удачненської
загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  Покровської  районної  ради  Донецької
області.

175.  Матюк  Валентині  Василівні,  керівнику  гуртка  «Юний  еколог»
Комунального  закладу  «Новгород-Сіверський  районний  будинок  дитячої  та
юнацької творчості» Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області.

176.  Мачульській  І.А.,  вчителю  Комишанської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів № 26 Херсонської міської ради Херсонської області.

177.  Медведєвій  Анжеліці  Миколаївні,  вчителю Опорного закладу «Торецька
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6» військово-цивільної адміністрації м.
Торецьк Донецької області.

178.  Мезиненко Ніні  Василівні,  вчителю  Комунального  закладу  «Куп’янська
спеціальна школа» Харківської обласної ради Харківської області.

179.  Мельник  Аліні  Андріївні,  вчителю  Нетішинського  навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  та  ліцей»  Хмельницької
області.

180.  Мельник  Людмилі  Анатоліївні,  вчителю  Комунального  закладу
Степівського  навчально-виховного  об’єднання  «Загальноосвітня  школа  І-ІІ
ступенів – дитячий садок» Тетіївської міської ради Київської області.

181. Мельник Світлані Геннадіївні, керівнику гуртка «Люби і знай свій рідний
край»  Києво-Святошинського  районного  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Київської області.

182.  Микитюк  Марії  Іванівні,  керівнику  гуртка  «Декоративно-ужиткове
мистецтво» Богородчанського районного будинку дитячої та юнацької творчості
Івано-Франківської області.

183.  Мироновій  Тетяні  Олександрівні,  вчителю Опорного закладу  «Торецька
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6» військово-цивільної адміністрації м.
Торецьк Донецької області.

184.  Михайлик  С.В.,  керівнику  гуртка  «Чарівна  майстерня»  Лохвицького
міського центру дитячої та юнацької творчості Полтавської області.

185.  Михайлиці  Ірині  Павлівні,  керівнику  гуртка  «Юні  квітникарі-
аранжувальники»  Тернопільського  обласного  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді.



186.  Михайловській  Тетяні  Миколаївні,  керівнику  гуртка  «Екологічна
майстерня»  Івано-Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції  Івано-
Франківської міської ради Івано-Франківської області.

187.  Михейкіній  Ользі  Василівні,  керівнику  гуртка  «Символи  українського
народу»  Будинку  творчості  учнів  Баштанської  міської  ради  Миколаївської
області.

188. Міщенко Марині Іванівні, вчителю Миронівського академічного ліцею № 2
Київської області.

189.  Мохначовій  Олені  Василівні,  керівнику  гуртка  «Креативне  рукоділля»
Дитячого  естетико-натуралістичного  центру  «Камелія»  Броварської  міської
ради Київської області.

190. Назаренко Світлані Михайлівні,  вчителю комунального закладу «Русько-
Лозівський ліцей» Дергачівської районної ради Харківської області.

191. Невиняк Уляні Юріївні, керівнику гуртка «Куточок живої природи» Івано-
Франківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

192. Нестерчук Тетяні Миколаївні, керівнику гуртка «Юний еколог» Жавинської
школи І-ІІ ступенів Чернігівської районної ради Чернігівської області.

193.  Никитовій  Наталії  Петрівні,  вчителю  загальноосвітньої  школи  №  1
Донецької області.

194.  Ніколаєнковій  О.В.,  керівнику  гуртків  філії  «Шафран»  Комунального
закладу освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської
Дніпропетровської області.

195. Новак Ользі Михайлівні, вчителю біології Бучацького колегіуму імені св.
Йосафата Тернопільської області.

196.  Обертас  Т.С.,  вчителю  Комунального  закладу  «Солонцівська
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів»  Олешківського  району  Херсонської
області.

197.  Обозовій  О.В.,  керівнику  гуртка  «Живопис»  Ірпінського  центру
позашкільної освіти Ірпінської міської ради Київської області.

198.  Олійник  Ларисі  Миколаївні,  вчителю  біології  Харківської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  122  Харківської  міської  ради
Московського району Харківської області.

199.  Олійник  Марії  Михайлівні,  керівнику  гуртка  «Юні  друзі  природи»
Козівського дитячого парку «Лісова пісня» Тернопільської області.

200.  Олійник Ользі  Михайлівні,  вчителю Комунального закладу «Куп’янська
спеціальна школа» Харківської обласної ради Харківської області.



201.  Ольбішевській  Ірині  Анатоліївні,  вчителю  Михайлівсько-Рубежівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Київської області.

202.  Опарієнко  Н.В.,  вчителю  Дмитрівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів Київської області.

203.  Орлівській  Н.М.,  вчителю  навчально-виховного  комплексу
«Загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад»  с.
Чернятин Калинівського району Вінницької області.

204. Остапенко Людмилі Володимирівні, керівнику гуртка «Народні ремесла»
Комунальної  організації  «Шостинська  міська  станція  юних  натуралістів»
Шостинської міської ради Сумської області.

205. Остапенко Оксані Іванівні, вчителю біології Окружного опорного закладу
«Борівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Борівської районної ради
Харківської області ім. Героя Радянського Союзу В.С. Колісника».

206.  Остріковій  Вірі  Віталіївні,  керівнику  гуртка  «Образотворче  мистецтво»
Комунального  закладу  «Зміївський  центр  дитячої  та  юнацької  творчості
Зміївської районної ради Харківської області».

207.  П’ятниці  Наталії  Петрівні,  керівнику  гуртка  «Сувенірний  вернісаж»
Комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької
творчості «Гармонія» Криворізької міської ради Дніпропетровської області.

208.  Павленко Людмилі  Василівні,  вчителю загальноосвітньої  школи № 1 м.
Кременчука Полтавської області.

209. Павліченко Л.М., керівнику гуртка «Юні друзі природи» Центру еколого-
натуралістичної творчості Білоцерківської міської ради Київської області.

210.  Палагуті  В.М.,  вчителю початкових  класів  Красноградського районного
центру дитячої та юнацької творчості на базі Петрівського навчально-виховного
комплексу Харківської області.

211.  Палажук  Катерині  Анатоліївні,  вчителю  Комунальної  установи
Миропільської  селищної  ради  «Опорний  навчальний  заклад  «Миропільська
гімназія» Романівського району Житомирської області.

212. Паламарчук Вікторії Вікторівні, керівнику гуртка «За гуманне ставлення до
тварин» Вінницької обласної станції юних натуралістів.

213. Пашкевич Інні Петрівні, керівнику експедиційної групи гуртка «Природа
рідного  краю»  Компаніївського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Кіровоградської області.

214.  Пєровій  Наталії  Миколаївні,  вчителю  початкових  класів  Керменчицької
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  с.  Керменчик  Великоновосілківського
району Донецької області.



215.  Петоровій  Світлані  Василівні,  заступнику  директора  Луганського
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

216.  Петренко  Вікторії  Юріївні,  керівнику  гуртка  «Цікавий  світ  акваріума»
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

217. Печеному А.В., керівнику гуртка «Юні-географи дослідники» Борівського
будинку дитячої  та  юнацької  творчості  Борівської  районної  ради Харківської
області.

218. Пешковій Наталії Геннадіївні, вчителю Миронівського академічного ліцею
2 м. Миронівка Київської області.

219.  Пєровій  Анні  Іванівні,  вчителю  початкових  класів  Кременчуцької
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  с.  Керменчик  Великоновосілківського
району Донецької області.

220.  Півень  Ользі  Михайлівні,  вчитель  комунального  закладу  «Русько-
Лозівський ліцей» Дергачівської районної ради Харківської області.

221.  Повидиш Олесі  Юріївні,  керівнику студії  «Мульт – Арт» Комунального
закладу «Центр дитячої та юнацької творчості № 7 Харківської міської ради»
Харківської області.

222.  Полиняк  Тетяні  Володимирівні,  вчителю  біології  Лосяцької
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Скала – Подільської об’єднаної громади
Борщівського району Тернопільської області.

223.  Поліщук  Олені  Євгеніївні,  педагогу-організатору  Олександрівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Каланчацької селищної ради Херсонської
області.

224.  Поп  Ларисі  Миколаївні,  керівнику  творчого  учнівського  об’єднання
«Природа  рідного  краю»  Тячівського  районного  еколого-натуралістичного
центру Закарпатської області.

225.  Поповій  Інні  Олександрівні,  керівнику  гуртка  «Юні  природознавці
Обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді»  на  базі
Миколаївської санаторної загальноосвітньої школи № 4 Миколаївської області.

226. Привідіон Світлані Володимирівні, керівнику гуртків «Юні лісівники» та
«Юні  садівники»  Роменського  центру  позашкільної  освіти  та  роботи  з
талановитою молоддю імені Івана Каваларідзе Сумської області.

227.  Процик  Світлані  Сергіївні,  керівнику  студії  образотворчого  мистецтва
«Колорит» Дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія» Броварської
міської ради Київської області.

228. Рафальській Катерині Миколаївні, вчителю Коростишівської гуманітарної
гімназії  № 5  ім.  Т.Г. Шевченка  Коростишівської  міської  ради  Житомирської
області.



229. Рашевській Наталі  Володимирівні,  керівнику гуртка «Малюнок на склі»
Городоцької районної Малої академії мистецтв імені П. Андрусіва Львівської
області.

230. Рибак Анастасії Михайлівні, вчителю Красноградського закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 ім. О.І. Копиленка Красноградської районної
ради Харківської області.

231.  Риндич  Наталії  Миколаївні,  керівнику  гуртка  «Виготовлення  сувенірів»
Богородчанського  районного  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Івано-
Франківської області.

232.  Роговій  Ірині  Борисівні,  керівнику гуртка  «Декор»  Токмацького Центру
дитячої та юнацької творчості Токмацької міської ради Запорізької області.

233.  Розенбліт  Юлії  Василівні,  керівнику  гуртка  «Юні  екологи»  Дитячого
естетико-натуралістичного  центру  «Камелія»  Броварської  міської  ради
Київської області.

234.  Романенко  Валентині  Григорівні,  керівнику  натуралістичного  гуртка
Комунального закладу  Кагарлицької  районної  ради  «Кагарлицький  районний
центр дитячої та юнацької творчості» Київської області.

235.  Романенко  Оксані  Іванівні,  керівнику  гуртка  «Дитячий  екопарламент
«ЕКОС»,  методисту  еколого-натуралістичного  відділу  Комунального  закладу
«Міський  Центр  дитячої  творчості»  м.  Білгорода-Дністровського  Одеської
області.

236.  Романченко Вікторії,  керівнику гуртка журналістики Дитячого естетико-
натуралістичного центру «Камелія» Броварської міської ради Київської області.

237.  Ромашко Л.В.,  керівнику  гуртка  «Юні  Мовознавці»  Ірпінського  центру
позашкільної освіти Ірпінської міської ради Київської області.

238. Ротай Ірині Григорівні, вчителю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5
імені Валерія Доценка Донецької області.

239.  Рябковій  Наталії  Михайлівні,  керівнику  гуртка  «Паєткоплетіння»
Костопільського будинку  школярів  та  юнацтва  Костопільської  районної  ради
Рівненської області.

240.  Рязанцевій  Анні  Сергіївні,  керівнику  гуртка  Арт  студії  «СовАня»
Комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької
творчості «Гармонія» Криворізької міської ради Дніпропетровської області.

241.  Садівник  Тетяні  Іванівні,  керівнику  гуртка  «Художня  обробка  шкіри»
Солотвинського  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Івано-Франківської
області.



242. Саєнко Маргариті Олексіївні, керівнику гуртка «Флористика» Охтирського
міського центру позашкільної освіти – Мала академія наук учнівської молоді
Сумської області.

243.  Салаган  Софії  Михайлівні,  керівнику  гуртка  «Чарівний  олівець»
Костопільського будинку  школярів  та  юнацтва  Костопільської  районної  ради
Рівненської області.

244.  Свістюлі  Марині  Миколаївні,  вчителю  Горбаківського  навчально-
вихованого комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів» Гощанської районної ради Рівненської області.

245. Сергієнко Олені Юріївні, вчителю біології Криворізької загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 37 Дніпропетровської області.

246. Сергійчук Ользі Василівні, вчителю загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня с.
Мстишин Луцького району Волинської області.

247.  Середній  А.О.,  вчителю  Удачненської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів Покровської районної ради Донецької області.

248.  Сернецькій  Тетяні  Іванівні,  педагогу-організатору  Керменчицької
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  с.  Керменчик  Великоновосілківського
району Донецької області.

249.  Сизоновій  Інні  Валеріївні,  вчителю  Комунального  закладу  «Куп’янська
спеціальна школа» Харківської обласної ради Харківської області.

250.  Сіваченко  Людмилі  Миколаївні,  керівнику  гуртка  «Юні  екологи»
Навчально-виховного комплексу (середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад) с. Бірків Вінницької області.

251.  Сінгалевич  Галині  Несторівні,  керівнику  гуртка  «Рослини  –  символи
України» Козівського дитячого парку «Лісова пісня» Тернопільської області.

252. Скибі І.М., керівнику екологічного гуртка «Зелений гомін» Комунального
закладу  «Східненська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  Музиківської
сільської ради Білозерського району Херсонської області».

253.  Скибі  Тетяні  Анатоліївні,  керівнику  творчого  об’єднання  «Зоосвіт»
Дитячого  естетико-натуралістичного  центру  «Камелія»  Броварської  міської
ради Київської області.

254.  Скопіченко Тетяні  Анатоліївні,  вчителю географії  та  біології  Новгород-
Сіверської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Чернігівської області.

255.  Скорині  Галині  Богданівні,  вчителю  біології  ОЗНЗ  «Красненська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1» Буського району Львівської області.

256. Славчевій Оксані Сергіївні, вчителю Красноградського закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 ім. О.І. Копиленка Красноградської районної
ради Харківської області.



257.  Смолинській  Марині  Андріївні,  вчителю  Званівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Бахмутської районної ради Донецької області.

258. Снітко Максиму Валерійовичу, керівнику студії образотворчого мистецтва
«Розмай»  Костопільського  будинку  школярів  та  юнацтва  Костопільської
районної ради Рівненської області.

259.  Собецькій  С.А.,  вчителю  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  10
Новокаховської міської ради Херсонської області.

260. Сокальській Сюзанні Миколаївні, вчителю біології загальноосвітньої коли
№ 10 м. Кам’янець-Подільського Хмельницької області.

261. Солтисік Наталії Миколаївні,  керівнику гуртка «Дендрологія з основами
озеленення» Комунального закладу ЛОР «Львівський обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді».

262.  Соляник  Я.В.,  вчителю  Огіївського  навчально-виховного  комплексу
Сахновщинської районної ради Харківської області.

263.  Стеблині  Ользі  Олександрівні,  вчителю географії  Комунального закладу
«Долинська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  2  ім.  А.С.  Макаренка»
Долинського району Кіровоградської області.

264.  Степашкіній  В.В.,  керівнику  гуртка  Чугуївського  районного  Будинку
дитячої та юнацької творчості Чугуївської районної ради Харківської області.

265.  Столяр  Олені  Володимирівні,  керівнику  гуртка  «Юні  орнітологи»
позашкільного  навчально-виховного  об’днання  Кам’янець-Подільської  ради
Хмельницької області.

266.  Сьомкіній  Ірині  Юріївні,  керівнику  гуртка  «Юні  народознавці»
Комунального закладу «Шполянський центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді» Шполянської міської ради ОТГ Черкаської області.

267.  Таран  Вікторії  Олександрівні,  керівнику  гуртка  «Квітникарство»
Карлівської районної Станції юних натуралістів Полтавської області.

268.  Теличко  Ользі  Валентинівні,  керівнику  гуртка  «Основи  ландшафтного
дизайну»  Дитячого  естетико-натуралістичного  центру  «Камелія»  Броварської
міської ради Київської області.

269.  Темченко  Людмилі  Григорівні,  керівнику  гуртка  «Юні  орнітологи»
Комунального закладу Сумської обласної ради «Обласний центр позашкільної
освіти та роботи з талановитою молоддю» Сумської області.

270.  Терещенко  Вікторії  Вікторівні,  вчителю  української  мови
Шандриголівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Лиманської  міської
ради Донецької області.



271. Теслюк Ганні Олександрівні,  керівнику гуртка «Дизайн на склі» Центру
дитячої  та  юнацької  творчості  «Гармонія»  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської області.

272.  Тиховецькій  Романні  Степанівні,  вчителю  середньої  загальноосвітньої
школи № 77 м. Львова.

273.  Тищенко  Людмилі  Миколаївні,  керівнику  гуртка  «Лелеченьки»
Калениківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Решетилівської районної
ради Полтавської області.

274.  Ткалик  Жанні  Олександрівні,  вчителю  Криворізької  загальноосвітньої
школи № 90 Дніпропетровської області.

275. Ткачук Т.П., вчителю Комунального закладу «Байраківська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів ім. Максима Шимка» Немирівської міської ради Вінницької
області.

276.  Тлусті  Любові  Миколаївні,  керівнику  гуртків  Вічтовського  центру
позашкільної  освіти  на  базі  Михайло-Ларинської  загальноосвітньої  школи
Вітовського району Миколаївської області.

277. Томчишин Людмилі Мирославівні, педагогу-організатору Новороздільської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Львівської області.

278. Трищук Галині Борисівні, вчителю початкових класів Бабинського ліцею
Бабинської сільської ради Гощанського району Рівненської області.

279. Тупиці Василині Сергіївні, вчителю Костобобрівського закладу середньої
освіти І-ІІІ ступенів Семенівської міської ради Чернігівської області.

280.  Урсатій  Н.М.,  керівнику  гуртка  «Юні  друзі  природи»  Комунального
закладу  «Березівський  міський  центр  дитячої  та  юнацької  творчості»
Березівської ОТГ Одеської області.

281.  Федорів Ларисі  Володимирівні,  вчителю української  мови та  літератури
Бучацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Тернопільської області.

282.  Федорову  Вадиму  Миколайовичу,  вчителю  географії  та  біології
Добронадіївської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Олександрівського
району Кіровоградської області.

283.  Федькіній  Оксані  Георгіївні,  вчителю  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів № 5 імені Валерія Доценка Донецької області.

284.  Філоненко  Тетяні  Олександрівні,  керівнику  гуртка  «Чарівний  олівець»
Комунального закладу «Волноваський районний будинок дитячої та юнацької
творчості» Волноваської районної ради Донецької області.

285.  Фоменко Діані  Володимирівні,  керівнику  гуртка  «Мистецтво  портрету»
Комунального закладу «Приазовський Будинок дитячої та юнацької творчості»
Приазовської селищної ради Запорізької області.



286. Франчук М.І., вчителю біології загальноосвітньої школи № 17 І-ІІІ ступенів
Кам’янець – Подільської міської ради Хмельницької області.

287.  Харатін  Ірині  Олексіївні,  керівнику гуртка  «Творча  майстерня»  Закладу
позашкільної  освіти  «Скала  –  Подільський  дитячий  парк»  Тернопільської
області.

288.  Харчук  Л.П.,  вчителю  Миколо-Комишуватського  навчально-виховного
комплексу Харківської області.

289.  Хлус  Л.М.,  методисту,  керівнику  гуртків  Комунального  закладу
«Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді», к.б.н.,доценту.

290.  Холодовській  Ользі  Анатоліївні,  керівнику  гуртка  «Юні  екологи»
районного Будинку дитячої та юнацької творчості Шостинської районної ради
Сумської області.

291. Хохловій Нінель Петрівні, керівнику гуртка «Лікарські рослини» Дитячого
естетико-натуралістичного  центру  «Камелія»  Броварської  міської  ради
Київської області.

292.  Хулап  Галині  Михайлівні,  вчителю  біології  Семенівського  закладу
середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  № 1  м.  Семенівка  Семенівської  міської  ради
Чернігівської області.

293.  Чайці Тетяні  Василівні,  керівнику гуртка «Мій рідний край,  моя земля»
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

294. Чепурді Л.В., керівнику гуртка народної творчої майстерні «Світ сувенірів»
Васильківського  міського  центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Київської
області.

295.  Черешневському  Олегу  Михайловичу,  керівнику  гуртка  «Соняшник»
Сокальського будинку дитячої та юнацької творчості Сокальської районної ради
Львівської області.

296.  Черкашиній  Галині  Анатоліївні,  завідуючій  шкільною  бібліотекою
Пономаренківської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Рогащенської
селищної ради Харківського району Харківської області.

297.  Черток  В.В.,  керівнику  гуртка  «Паперопластика»  Вишнівського  центру
творчості дітей та юнацтва Київської області.

298. Четвертак Тетяні Леонідівні, вчителю біології, спеціалісту вищої категорії,
«старший вчитель» Новомиколаївської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів
Мелітопольської районної ради Запорізької області.

299.  Чижик  Тетяні  Володимирівні,  вчителю  біології,  керівнику  гуртка
«Екологічна варта» Комунального закладу «Середня загальноосвітня школа № 4
м. Покров Дніпропетровської області».



300. Чіх Діані Леонідівні, керівнику гуртка образотворчого мистецтва «Палітра»
Центру творчості дітей та юнацтва м. Ірпеня Київської області.

301.  Члек  Олені  Олександрівні,  керівнику  гуртка  «Юні  орнітологи»
комунального закладу позашкільної освіти «Обласний еколого-натуралістичний
центр» Житомирської обласної ради Житомирської області.

302. Чубук Людмилі Михайлівні, керівнику гуртка Вишгородського районного
Центру  художньої  творчості  дітей,  юнацтва  та  молоді  «Дивосвіт»  Київської
області.

303.  Чучмій  Надії  Борисівні,  вчителю  Миронівського  академічного  ліцею
Київської області.

304.  Шараповій  Наталії  Дмитрівні,  вчителю  комунального  закладу  «Русько-
Лозівський ліцей» Дергачівської районної ради Харківської області.

305. Шатерніковій Альоні Віталіївні, керівнику гуртка «Акварелі» Ірпінського
центру позашкільної освіти Ірпінської міської ради Київської області.

306. Шатохіній Любові Володимирівні, вчителю біології Комунального закладу
«Цупівська гімназія» Дергачівського району Харківської області.

307. Шевченко В.В., вчителю Боярського академічного ліцею «Лідер» Київської
області.

308.  Шершень  Анжелі  Василівні,  керівнику  гуртка  «Виготовлення  іграшок»
Будинку дитячої та юнацької творчості м. Мирноград Донецької області.

309. Шестаковій Людмилі Павлівні, вчителю хімії та біології Красноградського
закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  №  1  ім.  О.І.  Копиленка
Красноградської районної ради Харківської області.

310.  Шишко  Галині  Володимирівні,  керівнику  гуртка  «Юні  лісівники»
Здомишельського учнівського лісництва Центру дитячої та юнацької творчості
смт. Ратне Волинської області.

311.  Шпигун  Л.І.,  керівнику  гуртка  «Юний  еколог»  Енергодарської
багатопрофільної гімназії  «Гармонія» Енергодарської міської ради Запорізької
області.

312.  Шульзі  Анні  Миколаївні,  керівнику  гуртка  «Художня  вишивка»
Красноградського районного центру дитячої та юнацької творчості Харківської
області.

313.  Шуріній  Лідії  Володимирівні,  вчителю  Володимир-Волинської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Волинської області.

314. Щербині Ларисі Василівні, вчителю Новокаховського техніко-економічного
ліцею Херсонської області.



315.  Юрченко  С.Л.,  вчителю  Комунального  закладу  «Музиківський  ліцей»
Музиківської сільської ради Білозерського району Херсонської області.

316.  Юсуповій  Валентині  Миколаївні,  керівнику  еколого-натуралістичного
гуртка,  вчителю  біології  Білоцерківської  спеціалізованої  природничо-
математичної  школи І-ІІІ  ступенів  № 16 ім.  М.О.  Кириленка Білоцерківської
міської ради Київської області.

317.  Яковенко  Л.І.,  вчителю  біології  Комунального  закладу
«Великопроходівський ліцей» Дергачівської районної ради Харківської області.

318.  Яковенко Ользі  Іванівні,  керівнику  секції  МАН  «Екологія»,  завідувачці
еколого-натуралістичного  відділу  Комунального  закладу  «Міський  Центр
дитячої творчості» м. Білгорода-Дністровського Одеської області.

319.  Яресько Валентині  Андріївні,  вчителю фізичного  виховання  Бірківської
загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  імені  І.А.  Цюпи Зіньківського району
Полтавської області.

320. Яриш Ксенії Володимирівні, керівнику гуртка «Флористика та фітодизайн
інтер’єру»  Комунального  закладу  «Центр  позашкільної  освіти»
Мелітопольської міської ради Запорізької області.

321.  Яценко Анні  Олександрівні,  вчителю Комунального закладу  «Цупівська
гімназія» Дергачівського району Харківської області.

Адміністрація  та  педагогічний  колектив  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  Міністерства  освіти  і  науки  України,  Українське
товариство  охорони  птахів  висловлюють  щиру  подяку  керівникам
департаментів  освіти  і  науки  обласних,  районних  і  міських  державних
адміністрацій, керівникам і педагогічним працівникам закладів позашкільної та
загальної  середньої  освіти  за  підготовку  учнівської  молоді,  організацію  та
проведення Всеукраїнської акції «Птах року 2019».

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


