
«23» травня 2022 р.                                                                                       № 40

Про підсумки проведення
Всеукраїнського конкурсу
«Парки – легені міст і сіл»

Національний  еколого  -  натуралістичний  центр  учнівської  молоді
Міністерства  освіти  і  науки  України  підбив  підсумки  Всеукраїнського
конкурсу «Парки – легені міст і сіл» 2021 – 2022 р.

 метою  заходу  стало  формування  екологічної  культури
особистості, набуття навичок і досвіду розв'язання екологічних
проблем,  залучення  до  практичної  природоохоронної  роботи
учнів  загальноосвітніх,  професійно-технічних  і  позашкільних
закладів;

 завданнями:
- залучення учнів та вихованців до оздоровлення, збереження існуючих
зелених насаджень, благоустрою парків, садів, скверів, бульварів;
- створення нових парків, лісопарків, скверів та інших об'єктів зеленого
будівництва з урахуванням вимог ландшафтної архітектури та садово-
паркового мистецтва;
- пропагування досвіду цієї роботи;
- вивчення історії зеленого будівництва і садово-паркового мистецтва в
Україні,  традицій  природокористування,  сучасних  напрямів
паркобудівництва;
-  вивчення  кращого  досвіду  створення  та  утримування  зелених

насаджень;
-  вирощування  посадкового  матеріалу  плодово-декоративних  кущів,

квітів.
Педагогічні  колективи  освітніх  закладів  загальної  середньої  та

позашкільної  освіти  із  різних  областей  України  творчо  підійшли  до
виконання  завдань  конкурсу,  що  підтверджує  активізацію  роботи  у
формуванні  екологічної  культури  учнів,  набутті  навичок  і  досвіду
розв’язання екологічних проблем.



Представлені  на  конкурс  матеріали  свідчать  про  оздоровлення
довкілля, збереження  існуючих  насаджень,  благоустрою  парків,  скверів,
садів.

У ході конкурсу учнівською молоддю закладені нові парки, лісопарки,
алеї, захисні смуги та інші об’єкти зеленого будівництва.

У  шкільних  розсадниках  діти  вирощували  посадковий  матеріал
плодово-декоративних  дерев,  кущів,  квітів,  якими  озеленювали  та
прикрашали  території  шкіл,  вулиці,  дитячі  садочки,  історичні  та  пам'ятні
місця,  передавали  його  іншим  організаціям.  Школярі  вивчали  сучасні
напрями паркобудівництва, історію зеленого будівництва і садово-паркового
мистецтва  в  світі,  Україні.  Результати  вивчення  відображені  у  рефератах
школярів, альбомах, таблицях.

Відповідно до рішення журі  про  підсумки Всеукраїнського конкурсу
«Парки – легені міст і сіл» 2021 – 2022 р.   та за успіхи у виконанні завдань
Всеукраїнського конкурсу «Парки – легені міст і сіл»

НАКАЗУЮ:
І.  Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного

центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  учнів,
вихованців  і  колективи  закладів  загальної  середньої  освіти  та
позашкільних освітніх  закладів  за  оздоровлення довкілля,  збереження
існуючих зелених насаджень, створення і благоустрій парків, лісопарків,
скверів,  бульварів  та  інших  об'єктів  зеленого  будівництва  під  час
Всеукраїнського конкурсу «Парки – легені міст і сіл» 2021 – 2022 р.:

І місце
1. Банацьку  Надію,  ученицю 10 класу  опорного закладу  Соснівського

навчально – виховного комплексу «Гімназія – загальноосвітня школа І
ступеня» Рівненської області.

2. Безручко  Лілію,  вихованку  гуртка  «Юні  лісівники»  Комунального
закладу  Львівської  обласної  ради  «Львівський  обласний  центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді».

3. Вихованців  учнівського  самоврядування  «Юність»  Велюнського
закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  ім.  Олександра
Ярмоліча  Дубровицької  міської  ради  Сарненського  району
Рівненської області.

4. Вихованців  учнівського  лісництва  «ЮЛІС»  Старосільської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Великоолександрівського
району Херсонської області.

5. Екологічний центр «Червона калина» Ямпільської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 2 Ямпільської районної ради Сумської області.

6. Левицького Андрія,  Мороза  Євгена,  Поздняка Максима,  вихованців
учнівського лісництва «Дубок» Комунального закладу позашкільної
освіти  «Голопристанський  міський  Центр  дитячої  та  юнацької



творчості» Голопристанської міської ради Херсонської області.
7. Литвинчук  Юлію,  ученицю  10-А  класу,  вихованку  гуртка  «Дитяча

театральна студія «Капітошка» комунальної установи «Центр дитячої
та  юнацької  творчості»  Коростенської  міської  ради  Житомирської
області.

8. Макарову Єлізавету,  ученицю 11 класу,  вихованку гуртка «Пошук»
Болградського  навчально  –  виховного  комплексу  «Спеціалізована
школа І-ІІІ ступенів – ліцей» Одеської області.

9. Пахоменкову  Анастасію,  ученицю  11  класу,  вихованку  гуртка
«Дослідники  заповідних  стежок»  Генічеської  станції  юних
натуралістів Генічеської міської ради Херсонської області.

10.Троян  Анастасію,  ученицю  9  класу  Великолепетинської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Великолепетинської селищної
ради Великолепетинського району Херсонської області.

11.Черниш  Єлизавету,  ученицю  10  класу  Херсонської  гімназії  №  1
Херсонської міської ради, вихованку Херсонського центру дитячої та
юнацької творчості.

12.Шевченко  Ольгу,  ученицю  6  класу  Снігурівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ  ступенів Новогуйвинської  селищної  ради Житомирської
області.

ІІ місце
1. Вихованців гуртка «Зелений патруль», учнівський колектив 9-Б класу

Виноградівського закладу повної загальної середньої освіти ім.  О.М.
Соценка Олешківського району Херсонської області.

2. Вихованців  гуртка  «Природа  рідного  краю»  Опорного  закладу
«Рокитнівський ліцей № 3» Рокитнівської селищної ради Рівненської
області.

3. Вихованців екологічного гуртка «ЕРА» ліцею № 5 імені Т.Г. Шевченка
Коростишівської  міської  ради  м.  Коростишів  Коростишівської  ОТГ
Житомирської області.

4. Учнівський  колектив  11  класу  Мирогощанської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Мирогощанської  сільської  ради  Дубенського
району Рівненської області.

5. Учнівський  колектив  4  –  В  класу  Зорянського  ліцею  Зорянської
сільської ради Рівненського району Рівненської області.

6. Учнівський  колектив  7  класу,  вихованців  екологічного  гуртка
«Краплинка»  Вербівського  закладу  позашкільної  загальної  середньої
освіти  Нижньосірогозької  селищної  ради  Генічеського  району
Херсонської області.

7. Учнівський колектив 8 класу Іллінської гімназії  Бабинської сільської
ради Рівненського району Рівненської області.

8. Учнівський  колектив  8  класу  Ліщинської  гімназії  Станишівської
сільської ради Житомирської області.



9. Учнівський колектив 8-Д класу Херсонського навчально – виховного
комплексу № 48.

10.Федусь Наталію, ученицю 8-Б класу Мізоцького навчально – виховного
комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей» Рівненського
району Рівненської області.

ІІІ місце
1. Бик  Ірину,  вихованку еколого-натуралістичного  гуртка  Сокальського

Будинку дитячої та юнацької творчості Львівської області.
2. Вихованців екологічного загону «Природолюби», учнівський колектив

7 – 9 класів філії «Скородистицька Гімназія «Школа життєтворчості»
комунального  закладу  Іркліївський  ліцей  Іркліївської  об’єднаної
територіальної громади Золотоніського району Черкаської області.

3. Вихованців гуртка «Природа рідного краю», учнівський колектив 5-6
класів  опорного  закладу  «Рокитнівський  ліцей  №  3  Рокитнівської
селищної ради Рівненської області.

4. Вихованців  гуртка  «Юні  екологи»  Грем’яцької  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Новгород – Сіверської районної ради Чернігівської
області.

5. Ініціативну  групу  «Явір»  Комунального  закладу  «Малолепетинський
заклад  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  ім.  Т.Г.  Шевченка»
Великолепетинської селищної ради Херсонської області.

6. Клименко  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі»
Комунального  закладу  «Харківський  обласний  Палац  дитячої  та
юнацької творчості».

7. Пастушок Анастасію, ученицю 8 класу Іллінської гімназії Бабинської
сільської ради Рівненського району Рівненської області.

8. Попович  Анну,  ученицю  7  класу  Комунального  закладу
«Князегригорівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів»
Великолепетинської селищної ради Херсонської області.

9. Райчинець  Орисю,  ученицю  11  класу  Малосадівського  навчально  –
виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –
дошкільний  навчальний  заклад»  Дубенського  району  Рівненської
області.

10.Рудешко Олександру, ученицю 11-А класу опорного закладу загальної
середньої освіти «Дублянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім.
Героя  України  Анатолія  Жаловаги»  Жовківського  району Львівської
області.

11.Учнівський колектив 9 класу Снігурівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Новогуйвинської селищної ради Житомирської області.

ІІ. Надати подяку Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  за  активну
просвітницьку  роботу  з  учнями  по  вивченню  історії  зеленого



будівництва і садово-паркового мистецтва, благоустрою парків під час
Всеукраїнського конкурсу «Парки – легені міст і сіл» 2021 – 2022 р.:

1. Алабаєвій  Катерині  Миколаївні,  вчителю  біології,  керівнику
екологічного  гуртка  «ЕРА»  ліцею  №  5  імені  Т.Г.  Шевченка
Коростишівської  міської  ради  Коростишівської  ОТГ  Житомирської
області.

2. Баденко  Анні  Андріївні,  вчителю  біології  Виноградівського  закладу
повної  загальної  середньої  освіти  ім.  О.М.  Соценка  Олешківського
району Херсонської області.

3. Безручко  Любові  Степанівні,  керівнику  гуртка  «Юні  лісівники»
Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний
центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  (на  базі
Великомостівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ
ступенів).

4. Білик  Наталії  Володимирівні,  вчителю  біології  Іллінської  гімназії
Бабинської сільської ради Рівненського району Рівненської області.

5. Борсук  Людмилі  Леонтіївні,  вчителю хімії  та  біології  Комунального
закладу  «Князегригорівський  заклад  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ
ступенів» Великолепетинської селищної ради Херсонської області.

6. Босій Наталії Анатоліївні, педагог – організатору Вербівського закладу
позашкільної загальної  середньої освіти Нижньосірогозької  селищної
ради Генічеського району Херсонської області.

7. Бурчені Марії Петрівні, заступнику директора з навчально – виховної
роботи  Соснівського  навчально  –  виховного  комплексу  «Гімназія  –
загальноосвітня школа І ступеня» Рівненської області.

8. Гавриленко Тетяні Павлівні, керівнику учнівського лісництва «ЮЛІС»,
вчителю біології вищої категорії, вчителю – методисту Старосільської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Великоолександрівського
району Херсонської області.

9. Горобець А.С., вчителю біології Великолепетинської загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Великолепетинської  селищної  ради
Великолепетинського району Херсонської області.

10.Гурин Олені Василівні, керівнику гуртка «Юні екологи» Грем’яцької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новгород – Сіверської районної
ради Чернігівської області.

11.Дубській  Сніжані  Дмитрівні,  вчителю  географії  Виноградівського
закладу  повної  загальної  середньої  освіти  ім.  О.М.  Соценка
Олешківського району Херсонської області.

12.Загубинозі  Оксані  Олексіївні,  вчителю  біології,  природознавства  та
екології  Філії  «Скородистицька  Гімназія  «Школа  життєтворчості»
комунального  закладу  Іркліївський  ліцей  Іркліївської  об’єднаної
територіальної громади Золотоніського району Черкаської області.

13.Ковальовій  Марії,  керівнику  гуртка  «Дитяча  театральна  студія



«Капітошка»  комунальної  установи  «Центр  дитячої  та  юнацької
творчості» Коростенської міської ради Житомирської області.

14.Ковтунович Олені Миколаївні, вчителю Зорянського ліцею Зорянської
сільської ради Рівненського району Рівненської області.

15.Козуб  Наталії  Марківні,  методисту  Херсонського  центру  дитячої  та
юнацької творчості.

16.Козяр  Ірині  Петрівні,  вчителю  біології  Мирогощанської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Мирогощанської сільської ради
Дубенського району Рівненської області.

17.Кондратовець  Наталії  Олександрівні,  керівнику  гуртка  «Природа
рідного  краю»  Опорного  закладу  «Рокитнівський  ліцей  №  3»
Рокитнівської селищної ради Рівненської області.

18.Кошиль  Юлії  Миколаївні,  вчителю  біології  Снігурівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новогуйвинської селищної ради
Житомирської області.

19.Куцій  Інні  Валентинівні,  вчителю  англійської  мови  Снігурівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новогуйвинської селищної ради
Житомирської області.

20.Маліченко  О.О.,  керівнику  гуртка  «Юні  квітникарі»  Комунального
закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості».

21.Мельник  Аллі  Бернатівні,  вчителю  біології  Мізоцького  навчально  –
виховного  комплексу  «загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –  ліцей»
Рівненського району Рівненської області.

22.Москвич  Валентині  Михайлівні,  вчителю  географії  та  біології
Ліщинської  гімназії  Станишівської  сільської  ради  Житомирської
області.

23.Охмак  Світлані  Омелянівні,  керівнику  учнівського  самоврядування
«Юність»  Велюнського  закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ
ступенів  ім.  Олександра  Ярмоліча  Дубровицької  міської  ради
Сарненського району Рівненської області.

24.Пришляк  Галині  Михайлівні,  вчителю  біології  опорного  закладу
загальної  середньої  освіти  «Дублянська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ступенів ім. Героя України Анатолія Жаловаги» Жовківського району
Львівської області.

25.Роденко  О.А.,  вчителю  хімії  Херсонського  навчально  –  виховного
комплексу № 48.

26.Сапринській  Марії  Василівні,  педагог  –  організатору  Комунального
закладу  «Малолепетинський  заклад  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ
ступенів  ім.  Т.Г.  Шевченка»  Великолепетинської  селищної  ради
Херсонської області.

27.Сімоновій  Тетяні  Олександрівні,  керівнику  гуртка  «Пошук»
Болградського  навчально  –  виховного  комплексу  «Спеціалізована
школа І-ІІІ ступенів – ліцей» Одеської області.

28.Скрипці Світлані Василівні, методисту, керівнику гуртка «Дослідники
заповідних стежок» Генічеської станції юних натуралістів Генічеської



міської ради Херсонської області.
29.Тимощук  Світлані  Іванівні,  вчителю  біології  Малосадівського

навчально  –  виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад»  Дубенського  району
Рівненської області.

30.Фемич  Наталії  Іванівні,  керівнику  учнівського  лісництва  «Дубок»
Комунального  закладу  позашкільної  освіти  «Голопристанський
міський  Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»  Голопристанської
міської ради Херсонської області.

31.Черешневському  Олегу  Михайловичу,  керівнику  еколого-
натуралістичного  гуртка  Сокальського  Будинку  дитячої  та  юнацької
творчості Львівської області.

      

    Директор                                                                 Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ


	НАКАЗУЮ:
	І. Нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України учнів, вихованців і колективи закладів загальної середньої освіти та позашкільних освітніх закладів за оздоровлення довкілля, збереження існуючих зелених насаджень, створення і благоустрій парків, лісопарків, скверів, бульварів та інших об'єктів зеленого будівництва під час Всеукраїнського конкурсу «Парки – легені міст і сіл» 2021 – 2022 р.:
	І місце
	1. Банацьку Надію, ученицю 10 класу опорного закладу Соснівського навчально – виховного комплексу «Гімназія – загальноосвітня школа І ступеня» Рівненської області.
	2. Безручко Лілію, вихованку гуртка «Юні лісівники» Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді».
	3. Вихованців учнівського самоврядування «Юність» Велюнського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів ім. Олександра Ярмоліча Дубровицької міської ради Сарненського району Рівненської області.
	4. Вихованців учнівського лісництва «ЮЛІС» Старосільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Великоолександрівського району Херсонської області.
	5. Екологічний центр «Червона калина» Ямпільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Ямпільської районної ради Сумської області.
	6. Левицького Андрія, Мороза Євгена, Поздняка Максима, вихованців учнівського лісництва «Дубок» Комунального закладу позашкільної освіти «Голопристанський міський Центр дитячої та юнацької творчості» Голопристанської міської ради Херсонської області.
	7. Литвинчук Юлію, ученицю 10-А класу, вихованку гуртка «Дитяча театральна студія «Капітошка» комунальної установи «Центр дитячої та юнацької творчості» Коростенської міської ради Житомирської області.
	8. Макарову Єлізавету, ученицю 11 класу, вихованку гуртка «Пошук» Болградського навчально – виховного комплексу «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів – ліцей» Одеської області.
	9. Пахоменкову Анастасію, ученицю 11 класу, вихованку гуртка «Дослідники заповідних стежок» Генічеської станції юних натуралістів Генічеської міської ради Херсонської області.
	10. Троян Анастасію, ученицю 9 класу Великолепетинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Великолепетинської селищної ради Великолепетинського району Херсонської області.
	11. Черниш Єлизавету, ученицю 10 класу Херсонської гімназії № 1 Херсонської міської ради, вихованку Херсонського центру дитячої та юнацької творчості.
	12. Шевченко Ольгу, ученицю 6 класу Снігурівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новогуйвинської селищної ради Житомирської області.
	ІІ місце
	1. Вихованців гуртка «Зелений патруль», учнівський колектив 9-Б класу Виноградівського закладу повної загальної середньої освіти ім. О.М. Соценка Олешківського району Херсонської області.
	2. Вихованців гуртка «Природа рідного краю» Опорного закладу «Рокитнівський ліцей № 3» Рокитнівської селищної ради Рівненської області.
	3. Вихованців екологічного гуртка «ЕРА» ліцею № 5 імені Т.Г. Шевченка Коростишівської міської ради м. Коростишів Коростишівської ОТГ Житомирської області.
	4. Учнівський колектив 11 класу Мирогощанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Мирогощанської сільської ради Дубенського району Рівненської області.
	5. Учнівський колектив 4 – В класу Зорянського ліцею Зорянської сільської ради Рівненського району Рівненської області.
	6. Учнівський колектив 7 класу, вихованців екологічного гуртка «Краплинка» Вербівського закладу позашкільної загальної середньої освіти Нижньосірогозької селищної ради Генічеського району Херсонської області.
	7. Учнівський колектив 8 класу Іллінської гімназії Бабинської сільської ради Рівненського району Рівненської області.
	8. Учнівський колектив 8 класу Ліщинської гімназії Станишівської сільської ради Житомирської області.
	9. Учнівський колектив 8-Д класу Херсонського навчально – виховного комплексу № 48.
	10. Федусь Наталію, ученицю 8-Б класу Мізоцького навчально – виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей» Рівненського району Рівненської області.
	ІІІ місце
	1. Бик Ірину, вихованку еколого-натуралістичного гуртка Сокальського Будинку дитячої та юнацької творчості Львівської області.
	2. Вихованців екологічного загону «Природолюби», учнівський колектив 7 – 9 класів філії «Скородистицька Гімназія «Школа життєтворчості» комунального закладу Іркліївський ліцей Іркліївської об’єднаної територіальної громади Золотоніського району Черкаської області.
	3. Вихованців гуртка «Природа рідного краю», учнівський колектив 5-6 класів опорного закладу «Рокитнівський ліцей № 3 Рокитнівської селищної ради Рівненської області.
	4. Вихованців гуртка «Юні екологи» Грем’яцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новгород – Сіверської районної ради Чернігівської області.
	5. Ініціативну групу «Явір» Комунального закладу «Малолепетинський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка» Великолепетинської селищної ради Херсонської області.
	6. Клименко Анастасію, вихованку гуртка «Юні квітникарі» Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості».
	7. Пастушок Анастасію, ученицю 8 класу Іллінської гімназії Бабинської сільської ради Рівненського району Рівненської області.
	8. Попович Анну, ученицю 7 класу Комунального закладу «Князегригорівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Великолепетинської селищної ради Херсонської області.
	9. Райчинець Орисю, ученицю 11 класу Малосадівського навчально – виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Дубенського району Рівненської області.
	10. Рудешко Олександру, ученицю 11-А класу опорного закладу загальної середньої освіти «Дублянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Героя України Анатолія Жаловаги» Жовківського району Львівської області.
	11. Учнівський колектив 9 класу Снігурівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новогуйвинської селищної ради Житомирської області.
	ІІ. Надати подяку Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за активну просвітницьку роботу з учнями по вивченню історії зеленого будівництва і садово-паркового мистецтва, благоустрою парків під час Всеукраїнського конкурсу «Парки – легені міст і сіл» 2021 – 2022 р.:
	1. Алабаєвій Катерині Миколаївні, вчителю біології, керівнику екологічного гуртка «ЕРА» ліцею № 5 імені Т.Г. Шевченка Коростишівської міської ради Коростишівської ОТГ Житомирської області.
	2. Баденко Анні Андріївні, вчителю біології Виноградівського закладу повної загальної середньої освіти ім. О.М. Соценка Олешківського району Херсонської області.
	3. Безручко Любові Степанівні, керівнику гуртка «Юні лісівники» Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» (на базі Великомостівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів).
	4. Білик Наталії Володимирівні, вчителю біології Іллінської гімназії Бабинської сільської ради Рівненського району Рівненської області.
	5. Борсук Людмилі Леонтіївні, вчителю хімії та біології Комунального закладу «Князегригорівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Великолепетинської селищної ради Херсонської області.
	6. Босій Наталії Анатоліївні, педагог – організатору Вербівського закладу позашкільної загальної середньої освіти Нижньосірогозької селищної ради Генічеського району Херсонської області.
	7. Бурчені Марії Петрівні, заступнику директора з навчально – виховної роботи Соснівського навчально – виховного комплексу «Гімназія – загальноосвітня школа І ступеня» Рівненської області.
	8. Гавриленко Тетяні Павлівні, керівнику учнівського лісництва «ЮЛІС», вчителю біології вищої категорії, вчителю – методисту Старосільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Великоолександрівського району Херсонської області.
	9. Горобець А.С., вчителю біології Великолепетинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Великолепетинської селищної ради Великолепетинського району Херсонської області.
	10. Гурин Олені Василівні, керівнику гуртка «Юні екологи» Грем’яцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новгород – Сіверської районної ради Чернігівської області.
	11. Дубській Сніжані Дмитрівні, вчителю географії Виноградівського закладу повної загальної середньої освіти ім. О.М. Соценка Олешківського району Херсонської області.
	12. Загубинозі Оксані Олексіївні, вчителю біології, природознавства та екології Філії «Скородистицька Гімназія «Школа життєтворчості» комунального закладу Іркліївський ліцей Іркліївської об’єднаної територіальної громади Золотоніського району Черкаської області.
	13. Ковальовій Марії, керівнику гуртка «Дитяча театральна студія «Капітошка» комунальної установи «Центр дитячої та юнацької творчості» Коростенської міської ради Житомирської області.
	14. Ковтунович Олені Миколаївні, вчителю Зорянського ліцею Зорянської сільської ради Рівненського району Рівненської області.
	15. Козуб Наталії Марківні, методисту Херсонського центру дитячої та юнацької творчості.
	16. Козяр Ірині Петрівні, вчителю біології Мирогощанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Мирогощанської сільської ради Дубенського району Рівненської області.
	17. Кондратовець Наталії Олександрівні, керівнику гуртка «Природа рідного краю» Опорного закладу «Рокитнівський ліцей № 3» Рокитнівської селищної ради Рівненської області.
	18. Кошиль Юлії Миколаївні, вчителю біології Снігурівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новогуйвинської селищної ради Житомирської області.
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