
          «24» травня 2021 р.                                                            № 41

Про підсумки проведення
Науково-освітнього проекту
«Вчителі та учні беруть участь в 
екологічному моніторингу Антарктиди»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.11.2020
р.  №  1452  «Про  затвердження  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за
основними  напрямами  позашкільної  освіти)»,  Національний  антарктичний
науковий  центр  та  Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської
молоді  провели  Науково-освітній  проєкт  «Вчителі  та  учні  беруть  участь  в
екологічному  моніторингу  Антарктиди»  в  рамках  Міжнародного  наукового
проєкту «Дослідження стану виводкових колоній пінгвінів P. papua та P. Adeliae
в підрайоні ККАМЛР 48.1 з використанням мережі фотокамер CEMP (CCAMLR
Ecosystem Monitoring Program)» протягом грудня 2020 р. – квітня 2021 р.

Для  участі  у  проєкті  зареєструвалися  471  учень  закладів  загальної
середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти України. Формат участі
в проєкті був заочний.

Звіти про проведені спостереження надіслали 156 учасників з Вінницької,
Волинської,  Дніпропетровської,  Донецької,  Житомирської,  Закарпатської,
Запорізької,  Івано-Франківської,  Кіровоградської,  Київської,  Луганської,
Львівської,  Миколаївської,  Одеської,  Полтавської,  Рівненської,  Сумської,
Тернопільської,  Харківської,  Херсонської,  Хмельницької,  Черкаської,
Чернівецької,  Чернігівської  областей та  м.  Києва.  В проєкті  взяли участь  62
заклади загальної середньої освіти та 31 заклад позашкільної освіти.

Виходячи із вищезазначеного,

НАКАЗУЮ:
І. Нагородити  дипломом  Національного  еколого-натуралістичного

центру учнівської молоді Міністерства освіти і  науки України переможців та
призерів  Науково-освітнього  проєкту  «Вчителі  та  учні  беруть  участь  в
екологічному  моніторингу  Антарктиди»  в  рамках  Міжнародного  наукового
проєкту «Дослідження стану виводкових колоній пінгвінів P. papua та P. Adeliae



в підрайоні ККАМЛР 48.1 з використанням мережі фотокамер CEMP (CCAMLR
Ecosystem Monitoring Program)» 

за І місце:
1. Надєіну Любов Геннадіївну, вихованку гуртку «Основи біології» Токмацького
Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Токмацької  міської  ради  Запорізької
області,  ученицю 8-А класу  Токмацького закладу  загальної  середньої  освіти
№ 2 Запорізької області;

за ІІ місце:

1.  Новосада  Дмитра  Юрійовича,  вихованця  гуртка  «Любителі  домашніх
тварин» Центру позашкільної освіти Володимир-Волинського,  учня 6-г класу
Володимир-Волинського  навчально-виховного  комплексу  «Загальноосвітня
школа  І-ІІІ  ступенів  №  3  –  ліцей»  Володимир-Волинської  міської  ради
Волинської області;

2. Пархомук Поліну Андріївну, ученицю 10 класу комунального закладу «Ліцей
№ 19» Кам'янської міської ради Дніпропетровської області;

3.  Твердохліб  Юлію  Олександрівну,  вихованку  гуртка  «Лікарські  рослини»
Шепетівського  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді Хмельницької області;

за ІІІ місце:

1. Жунько Єлизавету Дмитрівну, вихованку гуртка «Юний науковець з основами
ветеринарної  медицини» Одеського обласного центру позашкільної  освіти та
виховання  України,  ученицю  7  класу  Одеської  спеціалізованої  школи  І-ІІІ
ступенів  «Освітні  ресурси  та  технологічний  тренінг»  №  94  з  поглибленим
вивченням  івриту  та  інформатики  імені  Володимира  (Зеєва)  Жаботинського
Одеської міської ради Одеської області;

2. Паньківа Назарія, учня 9-Б класу, Грінченка Дениса та Дупіряка Івана, учнів
7-Г класу, вихованців гуртка «Світ живої природи» Новояворівського закладу
загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  №  2  Новояворівської  міської  ради
Львівської області;

3. Ухова Іллю Андрійовича, учня 9 класу Гранки-Кутівської загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів Новороздільської міської ради Львівської області.

ІІ. Нагородити дипломом Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  переможця  Науково-
освітнього проєкту «Вчителі та учні беруть участь в екологічному моніторингу
Антарктиди» в рамках Міжнародного наукового проєкту «Дослідження стану
виводкових колоній пінгвінів P. papua та P. Adeliae в підрайоні ККАМЛР 48.1 з
використанням  мережі  фотокамер  CEMP  (CCAMLR  Ecosystem  Monitoring
Program)» серед вчителів



Шевченко Ольгу Іванівну, вчителя біології комунального закладу освіти
«Миролюбівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Раївської сільської ради»
Синельниківського району Дніпропетровської області.

ІІІ. Надити сертифікати учасника Науково-освітнього проекту «Вчителі
та  учні  беруть  участь  в  екологічному  моніторингу  Антарктиди»  в  рамках
Міжнародного  наукового  проекту  «Дослідження  стану  виводкових  колоній
пінгвінів  P. papua  та  P. Adeliae  в  підрайоні  ККАМЛР  48.1  з  використанням
мережі фотокамер CEMP (CCAMLR Ecosystem Monitoring Program)»:

1. Агєєвій Анні Сергіївні, вихованці гуртка «Юні дослідники біорізноманіття»,
учениці 9-Б класу Житомирського міського колегіуму;

2. Алілуйку  Роману  Олександровичу,  учню  10  класу  комунальної  установи
опорного  закладу  освіти  «Ємільчинський  ЗЗСО  І-ІІІ  ступенів  №  1
Ємільчинської селищної ради Житомирської області»;

3. Андрущаку  Максиму  Олександровичу,  вихованцю  Ресурсного  центру  з
екологічної освіти Рівненського міського Палацу дітей та молоді, учню 5 класу
Рівненської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  6  Рівненської  міської
ради;

4. Бабюк  Вікторії  Сергіївні,  вихованці  гуртка  «Природа  джерело  творчості»
міського  центру  еколого  натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Чернівецької  міської  ради,  учениці  6  класу  Чернівецької  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 2 ім. Ю. Федьковича Чернівецької міської ради;

5. Бандуровській  Ірині  Валентинівні,  вихованці  гуртка  «Природа  джерело
творчості»  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді,  учениці 6 класу Чернівецької  загальноосвітньої школи І-ІІІ  ступенів
№ 5 Чернівецької міської ради;

6. Басюку  Дмитру  Юрійовичу,  учню  5б  класу,  комунальної  установи
«Пологівська гімназія «Основа» Пологівської міської ради;

7. Батюх  Поліні  Олександрівні,  вихованці  гуртка  «Дивосвіт  навколо  нас»
Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді,  учениці  2-В  класу  Тернопільського  навчально-виховного  комплексу
«Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  економічний  ліцей  №  9  ім.  Іванни
Блажкевич»;

8. Безкровному  Артему,  вихованцю  гуртка  «Юні  охоронці  природи»
комунального закладу Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної
освіти та роботи з талановитою молоддю;

9. Бідній  Анні,  Тоцькій  Валерії,  ученицям  10  класу  комунальної  установи
«Пологівський колегіум № 1» Пологівської міської ради Запорізької області;



10. Білій  Анастасії  Павлівні,  учениці  8-А  класу  Криворізького  навчально-
виховного  комплексу  №  35  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –
багатопрофільний  ліцей  «Імпульс»  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської області;

11. Бойко Анастасії Богданівні вихованці  гуртка  «GLOBE:  спостерігаючи
вивчаємо»  Івано-Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції,  учениці  7
класу;

12. Борисюку Максиму Євгеновичу, учню 8 класу опорного закладу загальної
середньої освіти «Торчинський ліцей Торчинської селищної ради» Волинської
області;

13. Боярчук Ніці Романівні, вихованці гуртка «Ландшафтний дизайн» закладу
позашкільної  освіти  «СТАНЦІЯ  ЮНИХ  НАТУРАЛІСТІВ  МІСТА КОВЕЛЯ»
Волинської області;

14. Бровченку  Максиму  Аміровичу,  Ушановій  Марії,  вихованцям  гуртка
«Людина і довкілля» Будинку дитячої та юнацької творчості «Центр розвитку
дітей  та  молоді»,  учням  3-в  класу  Бердянської  загальноосвітньої  школа  І-ІІІ
ступенів № 3 Бердянської міської ради Запорізької області;

15. Бутковському  Іллі,  вихованцю  гуртка  «Основи  фенології»  комунального
закладу  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді»;

16. Висоцькому Олександру Олександровичу, вихованцю гуртка «Юні екологи»
комунального позашкільного навчального закладу «Станція юних натуралістів
Тернівського  району»  Криворізької  міської  ради,  учню  7  класу  навчально-
виховного  комплексу  «Загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІ  ступенів  –
Тернівський ліцей» Криворізької міської ради Дніпропетровської області;

17. Вихованцям  гуртка  «Цікава  зоологія»  Решетилівської  філії  Полтавського
обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  при
Калениківському  закладі  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів
Решетилівської міської ради, учням 11 класу Калениківського закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області;

18. Вихованцям  гуртка  «Стежини  безпеки»  Прилуцької  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 3 імені Сергія Гордійовича Шовкуна Прилуцької міської
ради Чернігівської області;

19. Влайкову Івану  Георгійовичу, вихованцю гуртка  «Природничий»,  учню 6
класу Політехнічного ліцею НТУУ «КПІ» м. Києва;

20. Воздіган  Поліні  Володимирівні,  вихованці  гуртка  «Природа  і  фантазія»
закладу  позашкільної  освіти  «СТАНЦІЯ  ЮНИХ  НАТУРАЛІСТІВ  МІСТА
КОВЕЛЯ» Волинської області;



21. Волковій Алевтині Сергіївні, вихованці гуртка «Юний науковець з основами
ветеринарної  медицини» Одеського обласного центру позашкільної  освіти та
виховання  України,  Еколого-натуралістичний  підрозділ,  учениці  6  класу
Одеського навчально-виховного комплексу № 4  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ступенів – гімназія» Одеської міської ради Одеської області;

22. Гавриловій  Єлизаветі,  учениці  9  класу  комунального  закладу
«Новомиколаївський  заклад  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів»
Семенівської сільської ради  Мелітопольського району  Запорізької області;

23. Гасратову  Руслану  Ескеровичу,  учню  10  класу   комунального  закладу
«Золочівський  ліцей  №  3  «Золочівської  селищної  ради»  Золочівської  ОТГ
Богодухівського району Харківської області;

24. Учням 7 класу комунального закладу освіти «Голубівський опорний освітній
заклад Перещепинської міської ради Дніпропетровської області»;

25. Горбуновій  Ангеліні  Юріївні,  учениці  10  класу  комунального  закладу
«Кам’янсько-Дніпровська  районна  гімназія  «Скіфія»  Кам'янсько-Дніпровської
міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області;

26. Гоцу  Арсенію  Романовичу,  вихованцю  гуртка  «Ландшафтний  дизайн»
закладу  позашкільної  освіти  «СТАНЦІЯ  ЮНИХ  НАТУРАЛІСТІВ  МІСТА
КОВЕЛЯ» Волинської області;

27. Гринюк Ульяні Романівні, учениці 11 класу  Тересвянської загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Тересвянської  селищної  ради  Тячівського  району
Закарпатської області;

28. Грицику  Назаур  Ростиславовичу,  учню  8-А  класу  середньої
загальноосвітньої школи № 23 м. Львова;

29. Грудницькій  Аріні  Андріївні,  учениці  6  класу  Криворізької
загальноосвітньої  школи  I-III  ступенів  №  123  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської області;

30. Губі  Микиті  Олександровичу,  вихованцю  гуртка  «Юні  екологи»
комунального закладу «Дитячий екологічний центр» Кам’янської міської ради,
учню  6-А  класу  комунального  закладу  «Навчально-виховний  комплекс
«Гімназія № 11» - спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних
мов І ступеня Кам’янської міської ради Дніпропетровської області;

31. Губановій Даші Юріївні, учениці  6  класу   Лежинського  навчально-
виховного  комплексу  «загальноосвітній  навчальний  заклад  -  дошкільний
навчальний заклад» Запорізького району Запорізької області;

32. Джалаловуу  Леван  Геннадійовичу,  вихованцю  гуртка  «Основи  біології»
комунального  закладу  «Міський  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та
учнівської молоді Марганецької міської ради Дніпропетровської області», учню



8 класу Навчально-виховного комплексу «Ліцей-спеціалізована загальноосвітня
школа  I-III  ступенів  №  10»  Марганецької  міської  ради  Дніпропетровської
області;

33. Дмитренко Лесі Анатоліївні, вихованці гуртка «Знавці тварин» Вінницької
обласної станції юних натуралістів;

34. Долженку  Андрію  Валерійовичу,  вихованцю  гуртка  «Основи  фенології»
міського  центру  еколого  натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Чернівецької міської ради, ученю 3 класу Чернівецької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 16 Чернівецької міської ради;

35. Дорощук  Ользі  Володимирівні,  вихованці  гуртка  «Юні  дослідники
біорізноманіття», учениці 7-Г класу Житомирський міський колегіум;

36. Дудник  Вероніці  Романівні,  учениці  9  класу  Великобудищанського
спеціалізованого  закладу  освіти  І-ІІІ  ступенів  Великобудищанської  сільської
ради Полтавської області;

37. Завгородній Ользі Петрівні, вихованці гуртка «Світ природи» комунального
позашкільного  навчального  закладу  Міський  палац  дитячої  та  юнацької
творчості «Горицвіт» Криворізької міської ради Дніпропетровської області;

38. Занозі Таїсії Сергіївні, вихованці гуртка «Юні акваріумісти» комунального
закладу  «Запорізький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді»  Запорізької  обласної  ради,  учениці  7  класу комунального
закладу  «Малобілозерська  спеціалізована  естетична  школа-інтернат  ІІ-ІІІ
ступенів «Дивосвіт» Запорізької обласної ради;

39. Зарембі Юлї Ігорівні, учениці 10-Б класу середньої загальноосвітньої школи
№ 23 м. Львова;

40. Зеленчуку  Дмитру  Івановичу, вихованцю гуртка  «Природничий»,  учню 7
класу, групи ПЛ – 82 Політехнічного ліцею НТУУ «КПІ» м. Києва;

41. Ігнатенку  Олексію  Сергійовичу,  учню  8  класу  Водянської  гімназії
Гречаноподівської  сільської  ради  Широківського  району  Дніпропетровської
області;

42. Каневій Марії Михайлівні, вихованці гуртка «Основи фенології» Міського
центру  еколого  натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Чернівецької
міської  ради,  учениці  4  класу  Чернівецької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів № 2 ім. Ю. Федьковича Чернівецької міської ради;

43. Качурі  Олександру,  Карповій  Дарині,  Калиті  Оксані,  Башняку  Симеону,
Сторож  Марії,  вихованцям  гуртка  «Дивосвіт  навколо  нас»  Тернопільського
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, учням 3
класу  Тернопільської  спеціальної  загальноосвітньої  школи-інтернату  І-ІІІ
ступенів Тернопільської обласної ради;



44. Кіндрат  Валерії  Валеріївні,  вихованці  гуртка  «Основи  науково-
дослідницької  діяльності»  Чернівецького  міського  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  учениці  7-А  класу  закладу
загальної середньої освіти № 31 міста Чернівці;

45. Клименко  Валерії  Миколаївні,  учениці  10  класу  комунального  закладу
«Лозівський ліцей № 11» Лозівської міської ради Харківської області;

46. Коваленку Максиму Олексійовичу, вихованцю гуртка «Природничий», учню
8 класу ФМ-01 Політехнічного ліцею НТУУ «КПІ» м. Києва;

47. Ковалику  Миколі  Володимировичу,  вихованцю  гуртка  «Природа  рідного
краю»,  учню  5  класу  закладу  загальної  середньої  освіти  «Погулянківська
гімназія» Камінь-Каширської міської ради Волинської області;

48. Коваль  Анастасії  Сергіївні,  вихованці  гуртка  «Екологічний»,  учениці  10
класу комунального закладу «Олександрівський ліцей» Золочівської селищної
ради Харківської області;

49. Ковальову  Нікіті  Костянтиновичу,  вихованцю  гуртка  «Основи  біології»
комунального  закладу  «Міський  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та
учнівської молоді Марганецької міської ради Дніпропетровської області», учню
11 класу Марганецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Марганецької
міської ради Дніпропетровської області;

50. Ковальчук Вероніці Іванівні, вихованці гуртка «Декоративне птахівництво»
Шепетівського  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді Хмельницької області;

51. Ковальчуку Олександру Олександровичу, вихованцю гуртка  «Декоративне
птахівництво»  Шепетівського  міського  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Хмельницької області;

52. Козиряцькій  Анастасії  Олегівні,  вихованці  гуртка  «Юні  екологи»
комунального закладу «Марганецький еколого-натуралістичний центр дітей та
учнівської молоді»,  учениці 8 класу Марганецької гімназії  Дніпропетровської
області;

53. Коломійченко Катерині  Володимирівні,  учениці  1  математичного Б  класу
Ніжинського  ліцею  Ніжинської  міської  ради  Чернігівської  області  при
Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя;

54. Коробко Ірині , вихованці гуртка «Юні акваріумісти» комунального закладу
«Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Херсонської
обласної  ради,  учениці  7-б  класу  Херсонської  спеціалізованої  школи  І-ІІІ
ступенів № 52 з поглибленим вивченням української мови;

55. Корчемній Ользі  Юріївні,  учениці  8-В класу Радивилівського ліцею № 1
Радивилівської міської ради Дубенського району Рівненської області;



56. Косован Христині Андріївні, вихованці гуртка «Основи фенології» Міського
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Чернівецької
міської  ради,  учениці  4  класу  Чернівецької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів № 2 ім. Ю. Федьковича Чернівецької міської ради;

57. Котик Анні Олегівні, вихованці гуртка «Юні екологи» комунального закладу
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;

58. Кошкіній  Анні  Сергіївні,  вихованці  гуртка  «Основи  фенології»
комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»;

59. Кравчук  Анні  Ігорівні,  учениці  6-А  класу  Запорізької  гімназії  №  8
Запорізької міської ради Запорізької області ;

60. Краснову  Івану  Миколайовичу,  вихованцю  гуртка  «Природа  джерело
творчості»  Міського  центру  еколого  натуралістичної  творчості  учнівської
молоді, учню 3 класу Чернівецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2
ім. Ю. Федьковича Чернівецької міської ради;

61. Кудрявцевій  Аделі  Юріївні,  учениці  9  класу  комунального  закладу
«Преображенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Царичанської селищної
ради Дніпропетровської області;

62. Кудрявцевій Катерині, Демченко Юліані, вихованкам гуртка «Флористика»
Міської станція юних натуралістів м. Миколаїв;

63. Куракову  Руслану  Андрійовичу,  учню  9  класу  Вознесенської
загальноосвітньої  школа  I-III  ступенів  Костянтинівської  сільської  ради
Мелітопольського району Запорізької області;

64. Кухтар Дарії Юріївні,  учениці 8 класу ліцею ім. Івана Полюя  Львівської
міської ради;

65. Кушнір Христині Ігорівні,  учениці 9 класу ліцею № 28 Львівської міської
ради;

66. Кущ  Елизаветі  Сергіївні,  учениці  8-а  класу  середньої  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 146 міста Києва;

67. Лантуху Олексію Борисовичу, учню Христинівської спеціалізованої школи І-
ІІІ  ступенів  ім.  О.Є.  Корнійчука  Христинівської  районної  ради  Черкаської
області;

68. Лихацькому  Артему,  вихованцю  гуртка  «Юні  охоронці  природи»
комунального закладу Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної
освіти та роботи з талановитою молоддю;

69. Лукашук Вікторії Валеріївні, вихованці гуртка «Природа і фантазія» закладу
позашкільної  освіти  «СТАНЦІЯ  ЮНИХ  НАТУРАЛІСТІВ  МІСТА КОВЕЛЯ»
Волинської області;



70. Ляшенко Дар'ї  Валеріївні,  вихованці  гуртка  «Юні  орнітологи»  Лозівської
станції юних натуралістів Лозівської міської ради Харківської області, учениці
6-А класу Лозівського НВК «ЗНЗ – ліцей» № 4;

71. Мажорі Анні Юріївні, учениці 10 класу опорного закладу «Тарандинцівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені В.А. Симоненка Лубенської районної
ради Полтавської області»;

72. Мандрик Анастасії Іванівні, вихованці гуртка «Життя в стилі Еко» Міського
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Чернівецької
міської  ради,  учениці  7  класу  Чернівецької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів № 16 Чернівецької міської ради;

73. Манюку Данилу  Юрійовичу, учню  5  класу  Ніжинської  загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів № 11 Ніжинської міської ради Чернігівської області;

74. Мартинів Вероніці Мар'янівні, учениці  8  класу  ліцею  ім.  Івана  Полюя
Львівської міської ради;

75. Мильнікову  Максиму  Костянтиновичу,  вихованцю  гуртка  «Природниче
краєзнавство» Енергодарського центру туризму, краєзнавства та спорту, учню 5-
Б класу Енергодарського багатопрофільного ліцею Запорізької області;

76. Михайлюк Юлії, Мосійчук Оксані, Скорупській Д., Хмурі Марії, Шишолік
Ірині, ученицям 7 класу загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів села Муравище
Ківерцівського району Волинської області;

77. Мізірному  Михайлу  Юрійовичу,  вихованцю  гуртка  «Юний  еколог»
комунального  закладу  «Луганський  обласний  центр  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді»;

78. Мороз  Олександрі,  учениці  11  класу  комунального  закладу  «Середня
загальноосвітня  школа  №  23»  Кам'янської  міської  ради  Дніпропетровської
області;

79. Мусійчук  Альбіні  Михайлівні,  вихованці  гуртка  «Горщечкові  рослини»
Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції;

80. Назаренку  Андрію  Сергійовичу,  вихованцю  гуртка  «Юні  лісівники»
комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»,  учню  7  класу  комунального
закладу  «Компаніївське  навчально-виховне  об'єднання»  Компаніївської
селищної ради Кіровоградської області;

81. Некрашевич Катерині Володимирівні, учениці 8 класу комунального закладу
освіти «Миролюбівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Раївської сільської
ради» Синельниківського району Дніпропетровської області;

82. Немчик  Вікторії  Андріївні,  вихованці  гуртка  «Юні  дослідники
біорізноманіття», учениці 7 класу Житомирського міського колегіуму;



83. Нєчкіній Аліні Андріївні, вихованці гуртка «Гідробіологія» позашкільного
навчального  закладу  «Клуб  юних  моряків  «Екватор»  з  флотилією»
Енергодарської міської ради Запорізької області;

84. Олешко Діані  Іванівні,  вихованці  гуртка  «Юний еколог»  Зачепилівського
будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Зачепилівської  селищної  ради
Харківської  області,  учениці  10  класу  Чернещинського  навчально-виховного
комплексу «загальноосвітній  навчальний  закладу  І-ІІІ  ступенів  -  дошкільний
навчальний заклад» Зачепилівської селищної ради Харківської області;

85. Онай  Інесі  Олександрівні,  вихованці  гуртка  «Образотворче  мистецтво»
Кегичівського Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Кегичівської  селищної
ради Харківської області;

86. Орєховій  Анні  Віталіївні,  вихованці  гуртка  «Юні  валеологи»,  учениці  5
класу комунального позашкільного навчального закладу «Охтирський міський
центр позашкільної освіти – Мала академія наук учнівської молоді»;

87. Павленку Артуру  Анатолійовичу, вихованцю гуртка «Людина  і  довкілля»
Міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Чернівецької міської ради, учню 7 класу Загальноосвітньої школи I-III ступенів
№ 19;

88. Павловичу  Миколі  Сергійовичу,  учню  7-Б  класу  комунального  закладу
«Слобожанський  навчально-виховний  комплекс  №  1  «Загальноосвітня
багатопрофільна  школа  ІІ-ІІІ  ступенів  -  Центр  позашкільної  освіти
Слобожанської селищної ради»;

89. Павлусик  Ользі  Леонідівні,  вихованці  гуртка  «Дивосвіт  навколо  нас»
Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді,  учениці  3-А  класу  Тернопільського  навчально-виховного  комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-правовий ліцей № 2»;

90. Панченку  Максиму,  вихованцю  гуртка  «Юні  лісівники»,  учню  7  класу
комунального  закладу  «Вільхівська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів
Станично-Луганського району Луганської області»;

91. Петрушевській Богдані Русланівні, учениці комунального закладу «Середня
загальноосвітня  школа  №  28»  Кам'янської  міської  ради  Дніпропетровської
області;

92. Писклинець  Анастасії  Василівні,  вихованці  гуртка  «Лікарські  рослини»
Центру позашкільної  освіти  Богородчанської  селищної  ради,  учениці  7класу
Старунського ліцею Івано-Франківської області;

93. Полтавець  Дар'ї  Анатоліївні,  вихованці  гуртка  «Основи  фенології»
комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»;



94. Поляк Уляні Павлівні, вихованці гуртка «Юні дослідники Біорізноманіття»,
учениці 7 класу Житомирського міського колегіуму;

95. Приступі Олександрі Сергіївні,  вихованці гуртка «Природа рідного краю»
Сахновщинської  станції  юних  натуралістів  Сахновщинської  районної  ради
Харківської області, учениці 6 класу комунального закладу «Сахновщинський
ліцей №1» Сахновщинської районної ради Харківської області;

96. Приходченку  Максиму  Володимировичу,  учню  7-В  класу  Криворізької
гімназії № 97 Криворізької міської ради Дніпропетровської області;

97. Прокопечко  Іванні  Володимирівні,  учениці  7  класу  Бабченського  ліцею
Солотвинської селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської
області;

98. Рацкевич  Дарині  Ярославівні,  учениці  10  класу  опорного  закладу
«Малівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Боремельської сільської ради
Рівненської області;

99. Рожко Максиму Володимировичу, учню середньої загальноосвітньої школи
№ 23 м. Львова;

100. Романовій  Олександраі  Владлєнівні,  учениці  10  класу  комунального
закладу «Ліцей № 19» Кам'янської міської ради Дніпропетровської області;

101. Савочці  Наталії  Володимирівні,  вихованці  гуртка  «Юні  екологи»  Івано-
Франківського  ОЕНЦУМ,  учениці  Глушківського  навчально-виховного
комплексу Городенківської ОТГ;

102. Салагору  Віталію  Сергійовичу,  вихованцю  гуртка  «Природа  джерело
творчості» міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
Чернівецької міської ради, учню 3 класу  Чернівецької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 2 ім. Ю. Федьковича Чернівецької міської ради;

103. Салагор  Олександрі  Сергіївні,  вихованці  гуртка  «Основи  фенології»
міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Чернівецької  міської  ради,  учениці  10  класу  Чернівецької  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 2 ім. Ю. Федьковича Чернівецької міської ради;

104. Салькіні  Іяду,  учню  10  класу  комунальної  установи  опорного  закладу
освіти «Ємільчинський ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 1 Ємільчинської селищної ради
Житомирської області»;

105. Самойленко  Вікторії  Сергіївні,  вихованці  гуртка  «Відповідальне
споживання»  комунального закладу  «Міський еколого-натуралістичний центр
дітей  та  учнівської  молоді  Марганецької  міської  ради  Дніпропетровської
області»,  учениці  8  класу  навчально-виховного  комплексу  «Ліцей-
спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів №10» Марганецької міської
ради Дніпропетровської області;



106. Самуйловій  Анні  Олександрівні,  учениці  8-Б  класу  середньої
загальноосвітньої школи № 23 м. Львова;

107. Сарницькій  Катерині  Сергіївні,  вихованці  гуртка  «Загальна  біологія»
комунального позашкільного навчального закладу «Володимирецький районний
будинок  школярів  та  юнацтва»  Володимирецької  районної  ради,  учениці  9-а
класу Володимирецького районного колегіуму Рівненської області;

108. Сидоренку  Юрію  Андрійовичу,  учню  11  класу  комунального  закладу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Молодіжне Могилівської сільської ради
Дніпропетровської області»;

109. Сімєрік  Олександрі  Євгенівні,  учениці  8  класу  навчально-виховного
комплексу «Свистунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад»;

110. Склюєву  Тимофію  Олеговичу,  вихованцю  гуртка  «Любителі  домашніх
тварин»  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  «Центр  розвитку  дітей  та
молоді», учню 6-Б класу Бердянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3
Запорізької області;

111. Соколову  Сергію  Дмитровичу,  учню  10  класу,  комунального  закладу
«Бердянська  загальноосвітня  санаторна  школа-інтернат  І-ІІІ  ступенів»
Запорізької обласної ради;

112. Сологуб Алісі,  вихованці гуртка «Юні фелінологи» Львівського міського
дитячого  еколого-натуралістичного  центру,  учениці  7  класу  СЗШ  №  6
м. Львова;

113. Соляненко Євгеніі Вікторівні, учениці 8 класу комунального закладу освіти
«Миролюбівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Раївської сільської ради»
Синельниківського району Дніпропетровської області;

114. Стронській Кірі Сергіївні, учениці 6 класу Могилівської філії І-ІІ ступенів
опорного  комунального  закладу  «Могилівська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ступенів  ім.  І.М.  Шишканя»  Могилівської  сільської  ради  Дніпропетровської
області;

115. Суворовій  Тетяні  Миколаївні,  учениці  7  класу  Світлодолинської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Мелітопольської  районної  ради
Запорізької області;

116. Терещенку  Роману  Ігоровичу,  вихованцю  гуртка  «Основи  екологічної
науково-дослідницької  діяльності»  комунального  закладу  «Міський  еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської  молоді Марганецької  міської  ради
Дніпропетровської  області»,  учню  9  класу  навчально-виховного  комплексу
«Ліцей-спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів № 10» Марганецької
міської ради Дніпропетровської області;



117. Тетеріну  Кирилу  Віталійовичу,  учню  10  класу  комунального  закладу
«Кам’янсько-Дніпровська  районна  гімназія  «Скіфія»  Кам'янсько-Дніпровської
міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області;

118. Ткаченко Ірині Сергіївні, вихованці гуртка «Юні лісівники» комунального
закладу  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді»,  учениці  8  класу  комунального  закладу  «Компаніївське
навчально-виховне об'єднання» Компаніївської селищної ради Кіровоградської
області;

119. Ткаченко  Маргариті  Євгенівні,  учениці  комунального  закладу  «Середня
загальноосвітня  школа  №  28»  Кам'янської  міської  ради  Дніпропетровської
області;

120. учням 6  класу Майської  філії  І-ІІ  ступенів  КОЗО «Кислянська ЗШ І-ІІІ
ступенів» Дніпропетровської області;

121. Ущаповській Марії  Миколаївні,  учениці 7-В класу комунального закладу
«Слобожанський  навчально-виховний  комплекс  №  1»  Загальноосвітня
багатопрофільна  школа  ІІ-ІІІ  ступенів  -  Центр  позашкільної  освіти
Слобожанської селищної ради»;

122. Федоренко  Анні  Олегівні,  вихованці  гуртка  «Юні  екологи»  Івано-
Франківської міської дитячої екологічної станції, учениці 10 класу;

123. Фик Яні  Ростиславівні,  учениці  9  класу Ліцею № 28 Львівської  міської
ради;

124. Філімендик  Олені  Віталіївні,  учениці  9  класу  Рівнопільської  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів Волноваського району Донецької області;

125. Флоряк  Вікторії  Андріївні,  вихованці  гуртка  «Юні  господарочки»
комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді»,  учениці  10-А  класу  Чернівецької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Ольги Кобилянської;

126. Хвощевській  Дарині  Сергіївні,  учениці  8  класу  комунального  закладу
«Кам’янсько-Дніпровська  районна  гімназія  «Скіфія»  Кам'янсько-Дніпровської
міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області;

127. Цап'юк  Лесі  Мирославівні,  вихованці  гуртка  «Юний  дослідник»  Івано-
Франківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської  молоді,
учениці  9  класу  Прикарпатського  національного  університету  імені  В.
Стефаника, кафедра біології та екології;

128. Цимбал Аліні Миколаївні, учениці Медичної гімназії № 33 міста Києва;

129. Цирій  Ілоні  Денисівні,  вихованці  гуртка  «Життя  в  стилі  ЕСО»
Чернівецького  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської



молоді, учениці 6-Б класу Чернівецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 4 Чернівецької міської ради;

130. Чабан  Ірині  Миколаївні,  вихованці  гуртка  «Лікарські  рослини»
комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості  учнівської молоді»,  учениці  7 класу комунального
закладу  «Плетеноташлицька  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  Злинської
сільської ради Маловисківського району Кіровоградської області»;

131. Чеканнікова Ксенія Євгенівна вихованці  гуртка  «Юні  лісівники»
комунального закладу «Дитячий екологічний центр» Кам`янської міської ради,
учениці  6 класу комунального закладу «Колегіум № 16» Кам`янської  міської
ради Дніпропетровської області;

132. Чижук  Лілії  Андріївні,  вихованці  гуртка  гурток  «Географічне
краєзнавство»,  учениці  6-Е  класу  комунального  закладу  «Луцька
загальноосвітня школа № 25 Луцької міської ради Волинської області»;

133. Шабановій  Вероніці  Ігорівні,  вихованці  гуртка  «Лікарські  рослини»
комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»,  учениці  6  класу  комунального
закладу  «Плетеноташлицька  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  Злинської
сільської ради Маловисківського району Кіровоградської області» ;

134. Шавкун Нікіті, вихованцю гуртка «Юні охоронці природи» комунального
закладу Сумської обласної ради - обласний центр позашкільної освіти та роботи
з талановитою молоддю;

135. Шевель Миколі Андрійовичу, учню 7-А класу, Козловій Ксенії учениці 5-Б
класу Запорізької загальноосвітньої школи № 97;

136. Шеховцовій  Ілоні,  Твердохліб  Вікторії,  Прудніковій  Яні,  учениці
Преображенського  ліцею  Нижньодуванської  територіальної  громади
Сватівського району Луганської області;

137. Шибі Адріані В'ячеславівні, учениці 8-А класу середньої загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 146 міста Києва;

138. Шовкоплясу  Івану  Івановичу,  студенту  І  курсу  Одеського  державного
аграрного університету;

139. Шувару Дмитру Антіновичу, учню 5-Б класу Ліцею 57 ім. Короля Данила
Львівської міської ради;

140. Шувару  Михайлу  Антіновичу, учню  9-А  класу  Ліцей  № 57  ім.  Короля
Данила Львівської міської ради;

141. Ятченку  Ярославу  Сергійовичу,  учню  6  А  класу  Криворізької
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  123  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської області;



142. Яцишин Ярині Романівні, учениці 8 класу Івано-Франківського ліцею ім. І.
Пулюя.

ІV. Надати сертифікати учасника Науково-освітнього проекту «Вчителі та
учні  беруть  участь  в  екологічному  моніторингу  Антарктиди»  в  рамках
Міжнародного  наукового  проекту  «Дослідження  стану  виводкових  колоній
пінгвінів  P. papua  та  P. Adeliae  в  підрайоні  ККАМЛР  48.1  з  використанням
мережі  фотокамер  CEMP  (CCAMLR  Ecosystem  Monitoring  Program)»
педагогічним  керівникам  за  сприяння  та  забезпечення  успішного  науково-
педагогічного супроводу учнівських досліджень:

1. Бадай Валентині Яремівні,  керівнику гуртка,  методисту Івано-Франківської
міської дитячої екологічної станції;

2. Басанській  Владлені  Дмитрівні,  керівнику  гуртка  комунального  закладу
«Марганецький  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді»
Дніпропетровської області;

3. Батюх  Наталії  Григорівні,  керівнику  гуртків  Тернопільського  обласного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

4. Бойко Ользі  Мирославівні,  керівнику гуртка,  методисту Івано-Франківської
міської дитячої екологічної станції;

5. Бонішко Діані  Станіславівні,  старшому  вчителю біології  Новояворівського
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 Новояворівської міської
ради Львівської області;

6. Боровенській  Раїсі  Антонівні,  вчителю  біології  Криворізького  навчально-
виховного  комплексу  №  35  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –
багатопрофільний  ліцей  «Імпульс»  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської області;

7. Будаєвій  Наталї  Сергіївні,  керівнику  гуртків  станції  юних  натуралістів
Сахновщинської районної ради Харківської області;

8. Будапростій  Наталії  Вікторівні,  методисту  відділу  біології  Волинського
обласного еколого-натуралістичного центру Волинської обласної ради;

9. Бундзяк Галині Володимирівні, методисту Івано-Франківського ОЕНЦУМ;

10. Васильчишин  Богданні  Богданівні,  керівнику  гуртка  Івано-Франківської
міської дитячої екологічної станції;

11. Величко Інні  Миколаївні,  учителю біології  та  хімії  Великобудищанського
спеціалізованого  закладу  освіти  І-ІІІ  ступенів  Великобудищанської  сільської
ради Полтавської області;



12. Вєтровій  Олені  Олегівні,  заступнику  директора  з  НМР  комунального
закладу освіти «Голубівський опорний освітній заклад Перещепинської міської
ради Дніпропетровської області»;

13. Войтко  Оксані  Олексіївні,  вчителю  географії  та  біології  Політехнічного
ліцею НТУУ «КПІ» м. Києва;

14. Волошиній  Тетяні  Іванівні,  вчителю  комунального  закладу  «Бердянська
загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів» Запорізької обласної
ради;

15. Волчановій  Світлані  Вікторівні,  керівнику  гуртка  «Основи  біології»
Токмацького Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Токмацької  міської  ради
Запорізької області;

16. Гавриленко  Ганні  Вікторівні,  керівнику  гуртка  Лозівської  станції  юних
натуралістів Лозівської міської ради Харківської області;

17. Гавучак  Надії  Миколаївні,  керівнику  гуртків  Міського  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької міської ради;

18. Галайко  Ользі  Андріївні,  вчителю  географії  середньої  загальноосвітньої
школи № 23 м. Львова;

19. Гевко  Галині  Ярославівні,  керівнику  гуртків  Тернопільського  обласного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

20. Годько Ользі Петрівні, вчителю біології комунального закладу «Ліцей № 19»
Кам'янської міської ради Дніпропетровської області;

21. Головань Ніні Миколаївні, вчителю комунального закладу «Слобожанський
навчально-виховний комплекс № 1» Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-
ІІІ ступенів - Центр позашкільної освіти Слобожанської селищної ради»;

22. Горай  Анастасії  Анатоліївні,  заступнику  директора  з  НМР  комунального
закладу  «Дитячий  екологічний  центр»  Кам'янської  міської  ради
Дніпропетровської області;

23. Горішній  Ірині  Василівні,  вчителю  комунального  закладу  «Золочівський
ліцей  №  3  «Золочівської  селищної  ради»  Золочівської  ОТГ  Богодухівського
району Харківської області;

24. Григорук Галині Миколаївні, керівнику гуртка «Лікарські рослини» Центру
позашкільної  освіти  Богородчанської  селищної  ради  Івано-Франківської
області;

25. Гришиній  Тетяні  Михайлівні,  керівнику  гуртка  «Любителі  домашніх
тварин»  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  «Центр  розвитку  дітей  та
молоді»  відділу  освіти  виконавчого  комітету  Бердянської  міської  ради
Запорізької області;



26. Гудзенко  Людмилі  Юріївні,  вчителю  біології  комунального  закладу
«Лозівський ліцей № 11» Лозівської міської ради Харківської області;

27. Дараган  Любові  Іванівні,  вчителю  біології  комунального  закладу
«Преображенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Царичанської селищної
ради  Дніпропетровської  області  Царичанської  селищної  ради
Дніпропетровської області;

28. Дмитренко Лесі Анатоліївні, керівнику гуртків Вінницької обласної станції
юних натуралістів;

29. Дубині Оксані Миколаївні,  вчителю географії Радивилівського ліцею № 1
Радивилівської міської ради Дубенського району Рівненської області;

30. Дубовій Ірині А., вчителю комунальної установи «Пологівський колегіум №
1» Пологівської міської ради Запорізької області;

31. Дударчук  Вірі  Петрівні,  вчителю  навчально-виховного  комплексу
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок села Мельники Шацького
району Волинської області»;

32. Єфтемій Дані  Георгіївні,  керівнику гуртка Чернівецького міського центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

33. Жолобчук Меланії Володимирівні, вчителю біології ліцею ім. Івана Полюя
Львівської міської ради;

34. Закутаєвій  Ніні  Олександрівні,  керівнику  гуртка  комунального  закладу
«Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді»;

35. Захаровій  Ксенії  Миколаївні,  вчителю  біології  Вознесенської
загальноосвітньої  школи  I-III  ступенів  Костянтинівської  сільської  ради
Мелітопольського району Запорізької області;

36. Ігнатенко  Вікторії  Михайлівні,  директору,  вчителю  географії  та  біології
Водянської  гімназії  Гречаноподівської  сільської  ради  Широківського  району
Дніпропетровської області;

37. Катан Наталії  Валеріївні,  керівнику гуртка Чернівецького міського центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

38. Кедрову Борису Юрійовичу, вчителю біології і екології Ніжинського ліцею
Ніжинської  міської  ради  Чернігівської  області  при Ніжинському державному
університеті імені Миколи Гоголя;

39. Кириченко Світлані Вікторівні, вчителю комунальної установи «Пологівська
гімназія «Основа» Пологівської міської ради;

40. Ковальчук Альоні Олександрівні, керівнику гуртка Шепетівського міського
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Хмельницької
області;



41. Кондратюк Світлані Андріївні, вчителю біології загальноосвітньої школи І-
ІІ ступенів села Муравище Ківерцівського району Волинської області;

42. Конюх  Анні  Олександрівні,  педагогу-організатору  середньої
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 146 міста Києва;

43. Коренєвій  Жанні  Борисівні,  кандидату  ветеринарних  наук,  доценту,
завідувачці  кафедри  нормальної  і  патологічної  морфології  та  судової
ветеринарії Одеського державного аграрного університету;

44. Косюхно Діані Сергіївні,  вчителю біології  ліцею № 28 Львівської  міської
ради;

45. Кузьмінській  Валентині  Василівні,  методисту-керівнику  гуртків
комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді»;

46. Левченко  Катерині  Михайлівні,  вчителю  біології  комунального  закладу
«Вільхівська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  Станично-Луганського
району Луганської області»;

47. Лис  Ользі  Анатоліївні,  вчителю  біології  та  екології  Чернещинського
навчально-виховного  комплексу  «загальноосвітній  навчальний  закладу  І-ІІІ
ступенів  -  дошкільний  навчальний  заклад»  Зачепилівської  селищної  ради
Харківської області;

48. Лисенко  Валентині  Василівні,  керівнику  гуртка  комунального
позашкільного навчального закладу «Охтирський міський центр позашкільної
освіти – Мала академія наук учнівської молоді»;

49. Лоцман  Тетяні  Василівні,  методисту  комунального  закладу
«Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді»;

50. Майсак  Наталії  Сергіївні,  методисту, керівнику  гуртка-методисту  закладу
позашкільної  освіти  «СТАНЦІЯ  ЮНИХ  НАТУРАЛІСТІВ  МІСТА КОВЕЛЯ»
Волинської області;

51. Мамієнко  Валерії  Олександрівні,  керівнику  гуртків  Міського  центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької міської ради;

52. Маринчук  Світлані  Андріївні,  вчителю  біології  комунального  закладу
«Середня загальноосвітня школа № 25» Кам'янської міської ради;

53. Машура  Світлані  Степанівні,  завідувачу  Могилівської  філії  І-ІІ  ступенів
опорного  комунального  закладу  «Могилівська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ступенів  ім.  І.М.  Шишканя»  Могилівської  сільської  ради  Дніпропетровської
області;



54. Мельник  Наталії  Миколаївні,  вчителю  комунального  закладу  «Середня
загальноосвітня  школа  №  23»  Кам'янської  міської  ради  Дніпропетровської
області;

55. Меріновій  Вікторії  Євгеніївні,  вчителю  біології  Рівнопільської  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів Волноваського району Донецької області;

56. Мильніковій Наталії Валеріївні, керівнику гуртків Енергодарського центру
туризму, краєзнавства та спорту Запорізької області;

57. Могильній  Тетяні  Василівні,  вчителю  біології  навчально-виховного
комплексу «Свистунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад»;

58. Неїзжалій Ларисі В'ячеславівні, вчителю Лежинського навчально-виховного
комплексу  «загальноосвітній  навчальний  заклад  -  дошкільний  навчальний
заклад» Запорізького району Запорізької області;

59. Немченко Ганні Олексіївні, керівнику гуртка Будинку дитячої та юнацької
творчості «Центр розвитку дітей та молоді» відділу освіти виконавчого комітету
Бердянської міської ради Запорізької області;

60. Непошивайленко  Наталії  Олександрівні,  к.т.н.,  доценту, керівнику  гуртка
«Юні  екологи»  комунального  закладу  «Дитячий  екологічний  центр»
Кам’янської міської ради Дніпропетровської області;

61. Нестерук  Ніні  Петрівні,  вчителю  початкових  класів  закладу  загальної
середньої  освіти  «Погулянківська  гімназія»  Камінь-Каширської  міської  ради
Волинської області;

62. Нєчкіній  Ользі  Олексіївні,  керівнику  гуртка  позашкільного  навчального
закладу «Клуб юних моряків «Екватор» з флотилією» Енергодарської міської
ради Запорізької області;

63. Новосад  Валентині  Миколаївні,  вчителю  Володимир-Волинського
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів  № 3 –
ліцей» Володимир-Волинської міської ради Волинської області;

64. Олійник  Наталії  Михайлівні,  вчителю  географії  Бабченського  ліцею
Солотвинської селищної ради Івано-Франківського району Івано-Франківської
області;

65. Онай  Інесі  Олександрівні,  методисту,  керівнику  гуртка  Кегичівський
Будинок дитячої та юнацької творчості Кегичівської селищної ради Харківської
області;

66. Осикі Інні Анатоліївні, вчителю Преображенського ліцею Нижньодуванської
територіальної громади Сватівського району Луганської області;

67. Павленко  Тетяні  Вікторівні,  вчителю  географії  Запорізької  гімназії  №  8
Запорізької міської ради Запорізької області;



68. Павлусик Ользі Леонідівні, керівнику гуртків  Тернопільського навчально-
виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів-правовий  ліцей
№ 2»;

69. Панченко  Світлані  Вікторівні,  керівнику  гуртка  комунального  закладу
«Міський  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді
Марганецької міської ради Дніпропетровської області»;

70. Пархоменко Наталії  Новомирівні,  методисту  комунального позашкільного
навчального  закладу  «Станція  юних  натуралістів  Тернівського  району»
Криворізької міської ради Дніпропетровської області;

71. Пастушковій  Анні  Валеріївні,  керівнику  гуртка  комунального  закладу
«Міський  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді
Марганецької міської ради Дніпропетровської області»;

72. Петровій Світлані  Василівні,  заступнику директора комунального закладу
«Луганський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді»;

73. Полтавець Світлані Владиславівні, керівнику гуртка комунального закладу
«Компаніївське навчально-виховне об'єднання» Компаніївської  селищної  ради
Кіровоградської області;

74. Помазану  Олегу  Володимировичу, вчителю Прилуцької  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 3 імені Сергія Гордійовича Шовкуна Прилуцької міської
ради Чернігівської області;

75. Рекшенюку Сергію Васильовичу, завідуючому лабораторією акваріумісти та
тераріумістики Вінницької обласної станції юних натуралістів;

76. Рибачок  Наталі  Борисівні,  учителю  біології  і  хімії  Христинівської
спеціалізованої  школи  І-ІІІ  ст.  ім.  О.Є.  Корнійчука  Христинівської  районної
ради Черкаської області;

77. Римарчук Емілії Леонтіївні, вчителю опорного закладу загальної середньої
освіти «Торчинський ліцей Торчинської селищної ради» Волинської області;

78. Рисковій  Варварі  Георгіївні,  керівнику  Ресурсного  центру  з  екологічної
освіти Рівненського міського Палацу дітей та молоді;

79. Романенко  Вікторії  Олександрівні,  завідуючій  сільськогосподарським
відділом  комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»;

80. Салагор  Оксані  Геннадіївні,  керівнику  гуртка  міського  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької міської ради;

81. Сарницькій  Галині  Олексіївні,  керівнику  гуртка  комунального
позашкільного  навчального  закладу  «Володимирецький  районний  будинок



школярів  та  юнацтва»  Володимирецької  районної  ради,  вчителю  біології
Володимирецького районного колегіуму Рівненської області;

82. Сацько Світлані Вікторівні, вчителю біології опорного закладу « Малівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Боремельської сільської ради Рівненської
області;

83. Смірновій Ганні Миколаївні, вчителю географії  Майської філії І-ІІ ступенів
КОЗО «Кислянська ЗШ І-ІІІ ступенів» Дніпропетровської області;

84. Солодовник  Юлії  Всеволодівні,  вчителю  комунального  закладу
«Слобожанський  навчально-виховний  комплекс  №  1  «Загальноосвітня
багатопрофільна  школа  ІІ-ІІІ  ступенів  -  Центр  позашкільної  освіти
Слобожанської селищної ради»;

85. Старовойтовій  Марині  Юріївні,  вчителю  біології  опорного  закладу
«Тарандинцівська загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів імені  В.А.  Симоненка
Лубенської районної ради Полтавської області»;

86. Теляпньовій Наталії Іванівні,  вчителю біології  Криворізької гімназії  № 97
Криворізької міської ради Дніпропетровської області;

87. Тимкевич Лідії Теодорівні, вчителю географії і природознавства Ліцею № 57
ім. Короля Данила Львівської міської ради;

88. Тищенко Людмилі  Миколаївні,  учителю біології  Калениківського закладу
загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Решетилівської  міської  ради
Полтавської області;

89. Тісовській  Яні  Олегівні,  керівнику  гуртків  Міської  станції  юних
натуралістів м. Миколаїв;

90. Ткачовій Вікторії Вікторівні, вчителю біології і хімії комунального закладу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Молодіжне Могилівської сільської ради
Дніпропетровської області»;

91. Федор  Ірині  Михайлівні,  вчителю  біології  середньої  загальноосвітньої
школи № 23 м. Львова;

92. Федченко  Тетяні  Миколаївні,  керівнику  гуртка  комунального  закладу
Сумської  обласної  ради -  обласного центру позашкільної  освіти  та  роботи з
талановитою молоддю;

93. Феєр  Вікторії  Степанівні,  вчителю  географії   Тересвянської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тересвянської селищної ради Тячівського
району Закарпатської області;

94. Хандусь  Анні  Володимирівні,  керівнику  гуртка  комунального  закладу
«Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Херсонської
обласної ради;



95. Хомі  Зоряні  Богданівні,  вчителю  географії  Гранки-Кутівської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Новороздільської міської ради Львівської
області;

96. Цимбал Поліні Юріївні, заступнику директора з виховної роботи Медичної
гімназії № 33 міста Києва;

97. Чаловій  Світлані  Вікторівні,  заступнику  директора,  вчителю  географії
Запорізької гімназії № 8 Запорізької міської ради Запорізької області;

98. Чаплагіній Вірі  Миколаївні,  вчителю хімії  ліцею № 28 Львівської  міської
ради;

99. Четвертак  Тетяні  Леонідівні,  вчителю  біології  комунального  закладу
«Новомиколаївський  заклад  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів»
Семенівської сільської ради  Мелітопольського району  Запорізької області;

100. Чиж Ірині Іванівні, вчителю комунальної установи опорного закладу освіти
«Ємільчинський  ЗЗСО  І-ІІІ  ступенів  №  1  Ємільчинської  селищної  ради
Житомирської області»;

101. Чижук Лілії  Андріївні,  вчителю географії комунального закладу «Луцька
загальноосвітня школа № 25 Луцької міської ради Волинської області»;

102. Чумак Ірині Миколаївні, керівнику гуртка Шепетівського міського центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Хмельницької області;

103. Шабановій  Лілії  Сергіївні,  керівнику  гуртка  «Лікарські  рослини»
комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді», вчителю географії комунального
закладу  «Плетеноташлицька  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  Злинської
сільської ради Маловисківського району Кіровоградської області»;

104. Шаповаловій  Тетяні  Сергіївні,  керівнику  гуртка  Львівського  міського
дитячого еколого-натуралістичного центру;

105. Шатровкі  Інні  Олександрівні,  вчителю  Запорізької  загальноосвітньої
школи № 97;

106. Шведун Ганні Григорівні, вчителю біології Криворізької загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  №  123  Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської
області;

107. Шебаєвій  Галині  Іванівні,  вчителю  біології   комунального  закладу
«Олександрівський ліцей» Золочівської селищної ради Харківської області;

108. Шевченко Ользі  Іванівні,  вчителю біології  комунального  закладу  освіти
«Миролюбівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Раївської сільської ради»
Синельниківського району Дніпропетровської області;

109. Шевченко Світлані Олексіївні, вчителю Гребінківсьбкої гімназії;



110. Шевчуку  Олексію  Вікторовичу,  вчителю  хімії  комунального  закладу
«Малобілозерська  спеціалізована  естетична  школа-інтернат  ІІ-ІІІ  ступенів
«Дивосвіт» Запорізької обласної ради;

111. Шкляровій  Любові  Анатоліївні,  керівнику  гуртка  комунального  закладу
Сумської  обласної  ради – обласного центру позашкільної  освіти та  роботи з
талановитою молоддю;

112. Шувар Наталії Мирославівні, вчителю екології середньої загальноосвітньої
школи № 23 м. Львова;

113. Шурміль Ірині Андріївні, вчителю  Ніжинської загальноосвітньої школи І-
ІІ ступенів № 11 Ніжинської міської ради Чернігівської області;

114. Щедріній  Марині  Робертівні,  вчителю  географії  комунального  закладу
«Кам’янсько-Дніпровська  районна  гімназія  «Скіфія»  Кам'янсько-Дніпровської
міської ради Кам'янсько-Дніпровського району Запорізької області;

115. Юрчуку  Євгену  Сергійовичу, керівнику  гуртка  Житомирського  міського
колегіуму.

V.  Висловити  подяку  за  особисту  участь  в  організації  та  проведенні
Науково-освітнього  проекту  «Вчителі  та  учні  беруть  участь  в  екологічному
моніторингу  Антарктиди»  в  рамках  Міжнародного  наукового  проекту
«Дослідження  стану  виводкових  колоній  пінгвінів  P.  papua  та  P.  Adeliae  в
підрайоні ККАМЛР 48.1 з використанням мережі фотокамер CEMP (CCAMLR
Ecosystem  Monitoring  Program)»  директору  Національного  антарктичного
наукового центру МОН України Євгену  Дикому та  науковим співробітникам
центру:

Міліневському Геннадію Петровичу, доктору фізико-математичних наук,
старшому науковому співробітнику,

Джулаю Артему Олександровичу, науковому співробітнику,
Пньовській Оксані Михайлівні, кандидату сільськогосподарських наук.

Директор                                                        Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ
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