
«25» травня 2021 р.                                                                                       №43 

Про підсумки проведення
Всеукраїнської трудової акції
«Кролик»

Відповідно  до  затвердженого  Міністерством  освіти  і  науки  України
плану  роботи  НЕНЦ  на  2021  рік  та  з  метою  підвищення  ефективності
діяльності навчальних закладів у галузі тваринництва, зокрема кролівництва,
залучення  учнівської  молоді  до  активної  роботи  в  цій  сфері,  проведення
професійноорієнтаційної  роботи  серед  підростаючого  покоління,
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства
освіти  і  науки  України проводить  щорічну  Всеукраїнську акцію  «Кролик»
(далі – акція).

Участь  в  акції  взяли  заклади  освіти  з  19 регіонів  України,  а  саме:
Вінницької,  Волинської,  Дніпропетровської,  Донецької,  Житомирської,
Запорізької,  Івано-Франківської,  Київської,  Кіровоградської,  Одеської,
Полтавської, Рівненської,  Сумської,  Тернопільської,  Херсонської,
Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей.

Найактивнішу участь взяли навчальні заклади Дніпропетровської,
Одеської,  Рівненської,  Полтавської   та  Херсонської  областей.  Загалом  на
розгляд оргкомітету було представлено більше ніж 100 проєктів.
На підставі рішення Оргкомітету

НАКАЗУЮ:

І. Визнати переможцями трудової акції «Кролик» та нагородити
грамотами Національного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді МОН України наступних учасників: 

І місце: 
1.  Абрамович  Микиту,  учня  8-Б  класу  Першотравневої

загальноосвітньої  школи  I-IIIступенів  Овруцької  районної  ради
Житомирської області (95 балів). 



2.  Андрющенко  Варвару,  вихованку  гуртка  «Юні  кролівники"  КЗ
«Станція юних натуралістів Покровського району» Криворізької міської ради
Дніпропетровської області (95 балів). 

3.  Бондаренко  Євгенію,  ученицю  8  класу  Олександрівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Каланчацької  селищної  ради
Херсонської області, вихованку гуртка  «Любителі домашніх тварин» 
(95 балів).

4.  Вихованців  гуртка  «Юні  садівники»,  позашкільного  навчально-
виховного  об`єднання  Кам’янець-Подільської  міської  ради  Хмельницької
області  (95 балів).

5.  Вихованці  гуртка  «Домашні  улюбленці»  КЗ  «Станція  юних
натуралістів» Рівненської області  (95 балів). 

6.  Вихованці  гуртка  «Прикладна  зоологія»  КЗ  «Станція  юних
натуралістів  Покровського  району»  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської області. (95 балів). 

7.  Вихованців  гуртка «Юні  кролівники»,  вихованців гуртка  «Юні
кролівники» Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру  УМ
(95 балів). 

8.  Вихованців  гуртка  «Юні  кролівники»,  вихованців  гуртка  «Юні
кролівники»  Центру  еколого-натуралістичної  творчості  м.  Миргород
Полтавської області (95 балів).

9.  Грицай  Анну,  ученицю  9  класу  КЗО  «НВК  Межівська  ЗШ  І-ІІІ
ступенів-  аграрний  –ліцей-  інернат»  Межівської  сільської  ради»
Дніпропетровської області (95 балів). 

10.  Іващенко  Семена,  Пруднікову  Поліну,  вихованців  гуртка
«Птахівництво»  КЗ  «Обласний  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та
учнівської молоді Дніпропетровської області (95 балів).  

11.  Корнієнко  Ксенію,  вихованку  гуртка  «Лікарські  рослини»
Мар’їнської станції юних натуралістів Донецька область (95 балів). 

12.  Кудрик  Валентину, учня  9  класу  КЗ «Заклад  загальної  середньої
освіти  І-ІІ  ступеня  села  Уляники»  Копачівської  сільської  ради  Волинської
області (95 балів). 

13.  Костіну  Юліану,  ученицю  11-ХБ  класу  Херсонського  ліцею
Херсонської обласної ради, вихованку гуртка «Основи генетики» КЗ «Центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді» Херсонської  обласної
ради. (95 балів).

14.  Косякова  Віталія,  учня  10-ХБ  класу  Херсонського  ліцею
Херсонської обласної ради, вихованця гуртка «Основи генетики» КЗ «Центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді» Херсонської  обласної
ради. (95 балів).

15.  Лаптуху  Олександра,  учня  багатопрофільної  гімназії  №20  ім.  Б.
Лавреньова,  вихованця гуртка «Природа і  фантазія»  КЗ «Центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської області. (95 балів).



16.  Левицького  Олександра,  учня  8  класу  Комунальної  установи
Романівської районної ради «Опорний навчальний заклад «Старочуднівсько
гутянський заклад загальної середньої освіти I-IIIступенів» (95 балів). 

17. Лучина Дмитра, учня 6-А класу Херсонської спеціалізованої школи
І-ІІІ  ступенів  №30  з  поглибленим  вивченням  предметів  природничо-
математичного циклу та англійської мови Херсонської міської ради (95 балів).

18.  Микичук  Ольгу,  ученицю  11-Б  класу  гімназії  №5  м.  Чернівці,
вихованку гуртка «Юні  господарочки» КЗ «  Чернівецький обласний центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»  (95 балів). 

19. Найдюк Ярослава, вихованця гуртка «Юні екологи» Пирятинської
станції юних натуралістів Полтавської області (95 балів). 

20.  Озарук  Уляну, Озарук  Тетяну, Озарук  Андрія,  учнів  Ліцею  №21
Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської області (95 балів). 

21.  Онищука Максима,  учня  8  класу Листвинської  загальноосвітньої
школи  І-ІІ  ступенів  Мирогощанської  сільської  ради  Дубенського  району
Рівненської області (95 балів). 

22.  Петренка  Данила, учня  9-А  класу  Драбівського  НВК
«Загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  ім.  С.  В.  Васильченка  –  гімназія»
Драбівської районної ради» Черкаської області (95 балів) .

23.  Пилипенко  Ольгу,  ученицю  6-Б  класу  Драбівського  НВК
«Загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  ім.  С.  В.  Васильченка  –  гімназія»
Драбівської районної ради» Черкаської області (95 балів). 

24.  Піцул  Анастасію,  Штирбу  Анну,  Туник  Анну,  Гліпка  Назара,
Пуздняк  Олександра,  Шатько  Дмитра,  учнівський  колектив  Молодійської
ЗШО І-ІІІ ступенів Глибоцького району Чернівецької області (95 балів). 

25. Соколіна Івана, Грумезу Тетяну, вихованців ОЗБШ « Чернівецький
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» на базі
Горошовецького ЗЗСО (95 балів). 

26.  Учнівський  колектив  1  класу  ДСШХІ  І-ІІІ  ступенів  «Колегіум
мистецтв у Опішні ім. Василя Кричевського» (95 балів). 

27.  Учнівський  колектив  6-А  класу Бабинського  ліцею  Бабинської
сільської ради Рівненської області (95 балів). 

28. Хомича Василя, учня 9 класу, загальноосвітньої школи I-III ступенів
с. Залісся Камінь-Каширського району Волинської області (95 балів). 

29.  Юхимчук  Альону, ученицю  9  класу  Троковицького  природничо-
екологічного  ліцею  Оліївської  сільської  ради  Житомирського  району (95
балів). 

30. Ющенко Назару, учню ДСШХІ І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у
Опішні ім. Василя Кричевського» (95 балів). 

ІІ.  Визнати переможцями трудової  акції  «Кролик» та нагородити
грамотами Національного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді МОН України наступних учасників:



ІІ місце: 
1. Бахуринську Ірину, ученицю 9 класу, вихованку гуртка «Флористика»

Центру позашкільної освіти м. Коростеня Житомирської області (85 балів). 
2.  Білик Анну, ученицю 1 класу КЗ «Бугринський НВК: дошкільний

навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів- агротехнічний ліцей
Рівненської області (85 балів). 

3. Бондаренка Дениса, учня 5 класу Комунальної установи Романівської
районної  ради  «Опорний  навчальний  заклад  «Старочуднівськогутянський
заклад загальної середньої освіти I-IIIступенів» (85 балів). 

4. Вихованці гуртка «Основи здорового способу життя» КЗ «Міський
еколого-натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської   молоді  Марганецької
міської ради Дніпропетровської області» (85 балів). 

5.  Вихованці  гуртка  «Прикладна  зоологія»  КЗ  «Станція  юних
натуралістів  Покровського  району»  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської області. (85 балів). 

6.  Вихованців  гуртка  «Свійські  тварини» Сумського міського центру
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді   Сумської  області  (85
балів). 

7.  Вихованці  гуртка  «Юні  гідробіологи»  КЗ  «Шполянський  центр
дитячої  та  юнацької  творчості  учнівської  молоді»  Черкаської  області  (85
балів). 

8.  Вихованців  гуртка  «Юні  зоологи»  Шосткинської  міської  станції
юних натуралістів Шосткинської міської ради Сумської області (85 балів). 

9. Гліба Максима, учня 7 класу Некрасівської загальноосвітньої школи
I-IIIступенів Ізмаїльської районної ради Одеської області (85 балів). 

10. Голомозу Дарину, вихованку гуртка «Юні акваріумісти» Мар’їнської
станції юних натуралістів Донецької області (85 балів). 

11.  Голубець  Марічку,  ученицю  9  класу  Костянтинівської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Балаклеївської районної ради Черкаської
області (85 балів). 

12. Губчик Павла, учня 8 класу загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
села Солов`ї Старовижівського району Волинської області (85 балів). 

13.  Дифорт  Вікторію,  ученицю  10  класу  Дроздинської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Старосільської  сільської  ради
Сарненського району Рівненської області (85 балів). 

14.  Дійнека  Олександра,  учня Державної  спеціалізованої  художньої
школи-інтернат   І-ІІІ  ступенів  «Колегіум  мистецтв  у  Опішні  ім.  Василя
Кричевського» Полтавської області (85 балів). 

15. Зотько Тетяну, ученицю 6 класу Миролюбівської загальноосвітньої
школи I-IIступенів Житомирського району (85 балів). 

16.  Іпатій  Роксану, ученицю  6  класу  Плавнінської  загальноосвітньої
школи I-IIIступенів Ренійської районної ради Одеської області (85 балів).

17.  Ковтун Дмитра,  вихованця гуртка «Юні  етнографи» Черкаського
районного центру дитячої та юнацької творчості» (85 балів). 



18.  Коломієць  Дениса,  учня  Державної  спеціалізованої  художньої
школи  –інтернат  І-ІІІ  ступенів  «Колегіум  мистецтв  у  Опішні  ім.  Василя.
Василя Кричевського» Полтавської області (85 балів). 

19.  Кривозуб  Василису,  Лінькова  Єгора,  вихованців  гуртка  «  Юні
кролівники»  КЗ  «Обласний  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та
учнівської молоді Дніпропетровської області (85 балів). 

20. Кутняк Іллю, учня 5-Б класу, вихованця гуртка «Любителі домашніх
тварин» будинку ДЮТ «Центр розвитку дітей та молоді» Бердянської міської
ради Запорізької області (85 балів). 

21. Кушнір Анастасію, ученицю Державної спеціалізованої художньої
школи  –інтернат  І-ІІІ  ступенів  «Колегіум  мистецтв  у  Опішні  ім.  Василя
Кричевського» (85 балів). 

22. Лецин Юлію, ученицю 3 класу філії Великобілозерського НВК №1
(школа-дитячий садок) Великобілозерська ЗОШ І-ІІ ступенів №2 (85 балів). 

23.  Літвінчук  Анну,  Яроцьку  Анастасію,  учениць  6  класу
спеціалізованої  загальноосвітньої  школи  I-IIIступенів  №8  з  поглибленим
вивченням окремих предметів та курсів м. Бердичева (85 балів). 

24. Малиш Юліанну, вихованку гуртка «Юні акваріумісти» Мар’їнської
станції юних натуралістів Донецької області (85 балів). 

25. Мініч Назара, учня 8класу Кам’янського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів-
ДНЗ» Березівської  сільської  ради Сарненського району Рівненської області
(85 балів). 

26. Огієвича Станіслава, учня  6 класу Дроздинської загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Старосільської  сільської  ради  Сарненського  району
Рівненської області (85 балів). 

27.  Однорог  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Юні   етнографи»
Черкаського районного центру дитячої та юнацької творчості» (85 балів). 

28. Паланську Тетяню, ученицю 6 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів с. Чагів Оратівської об’єднаної територіальної громади Вінницького
району Вінницької області (85 балів). 

29. Папську Юліанну, ученицю 5-Б класу Калуської загальноосвітньої
школи I-III ступенів  школи №3, вихованку гуртка «Юні натуралісти» Центру
науково-технічної творчості УМ Калуської міської ради (85 балів). 

30.  Пенкову Дар’ю,  ученицю 4 класу Болградської  загальноосвітньої
школи I-IIIступенів №2 Одеської області (85 балів). 

31.  Песчанську  Анастасію,  ученицю  7  класу  Яснівської  ЗШ  І-ІІІ
ступенів Терпіннівської сільської ради Мелітопольського району Запорізької
області (85 балів). 

32. Ридзель Наталію, ученицю 8 класу Степанівської загальноосвітньої
школи  І-ІІ  ступенів  Комарівської  сільської  ради  Борзнянського  району
Чернігівської області (85 балів). 



33.  Рябчук  Богдану,  ученицю  8  класу  Садківської  загальноосвітньої
школи I-IIIступенів Житомирського району (85 балів). 

34.  Сидорчук  Марію,  ученицю  5  класу  Комунальної  установи
Миропільської селищної ради «Опорний навчальний заклад «Миропільська
гімназія» (85 балів). 

35.  Скрипник Мілану, ученицю Державної  спеціалізованої  художньої
школи–інтернат  І-ІІІ  ступенів  «Колегіум  мистецтв  у  Опішні  ім.  Василя
Кричевського» Полтавської області (85 балів). 

36. Формазюк Владислава, учня 9-А класу КЗ «Луцьке ЗОШ школи І-ІІ
ступенів №11-колегіум Луцької міської ради» Волинської області, вихованця
Волинського обласного еколого-натуралістичного центру (85 балів). 

37.  Франчук  Олександру,  ученицю  6  класу  Мазурівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Тульчинської міської ради Вінницької
області,  вихованку  гуртка  «Знавці  тварин»  станції  юних  натуралістів
Тульчинської міської ради Вінницької області (85 балів). 

38.  Чернову Поліну, Чернову Юлію,  учениць  7-Г  класу  Херсонської
гімназії №1, вихованок гуртка «Юні охоронці природи» Херсонського центру
дитячої та юнацької творчості. (85 балів).

39.  Чуприну Марину, вихованку гуртка «Юні бджоляри» Мар’їнської
станції юних натуралістів Донецька область (85 балів). 

40.  Шаман  Сніжану, вихованку  гуртка  «Любителі  домашніх  тварин»
Глухівського міського центру позашкільної освіти Глухівської ОТГ Сумської
області  (85 балів). 

41.  Якубович  Івана, ученя  9-го  класу Токівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.
Скориківської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області
(85 балів). 

ІІІ. Визнати переможцями трудової акції «Кролик» та нагородити
грамотами Національного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді МОН України наступних учасників:

ІІІ місце:
1. Аксіненка Назара, вихованця центру розвитку дитини №2 «Сонечко»

Олевської міської ради (75 балів). 
2. Батовського Іллю, учня 8 класу КЗ «Широківська ЗОШ І-ІІ ступенів

Васильківської міської ради Запорізької області (75 балів). 
3.  Бєлан  Ярослава,  учня  9  класу  КЗ  «Великознам`янська

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3» Кам`янсько-Дніпровського району
Запорізької області (75 балів). 



4.  Бурмаку  Аліну,  ученицю  6-В  класу  Глиннівського  НВК
«загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –дошкільний  навчальний  заклад»
Рокитнівської селищної ради Рівненської області (75 балів). 

5.  Вакуленко  Дар’ю,  ученицю  3-А  класу  Драбівського  НВК
«Загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  ім.  С.  В.  Васильченка  –  гімназія»
Драбівської районної ради» Черкаської області (75 балів). 

6.  Вихованці  гуртка  «Квітникарство»  будинку  дитячої  та  юнацької
творчості Вараської міської ради Рівненської області (75 балів). 

7. Вихованці гуртка «Юні кролівники» КЗ «Станція юних натуралістів
Покровського району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області
(75 балів). 

8. Вихованців гуртка «Юні кролівники» Івано-Франківського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (75 балів). 

9.  Вихованців  гуртка  «Юні  рослинники» КЗ  «Чернігівська  обласна
станція юних натуралістів» (75 балів). 

10. Войтко Тимофія, учня 4 класу Клесівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Сарненського району Рівненської області (75 балів). 

11.  Гуменну  Катерину,  вихованку  гуртка  «Природа  і  творчисть»
Ямпільської станції юних натуралістів Ямпільської селищної ради Сумської
області (75 балів). 

12.  Діденко  Аріанну,  ученицю  Державної  спеціалізованої  художньої
школи–інтернат  І-ІІІ  ступенів  «Колегіум  мистецтв  у  Опішні  ім.  Василя
Полтавської області (75 балів). 

13. Дороша Володимира, учня ліцею №17 Івано-Франківської міської
ради,  вихованця  гуртка  «Юні  кролівники»  Івано-Франківського  обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді  (75 балів). 

14. Іовчу Дмитра, учня 3 класу Утконосівської загальноосвітньої школи
I-III ступенів Ізмаїльської районної ради Одеської області (75 балів). 

15. Костяк Вікторію, ученицю 6  класу ліцею №10 Калуської міської
ради, вихованку гуртка «Юні екологи» Центру науково-технічної творчості
учнівської молоді управління освіти Калуської міської ради (75 балів). 

16.  Литвину Яші,  учню ДСШХІ І-ІІІ  ступенів  «Колегіум мистецтв  у
Опішні ім. Василя Кричевського» (75 балів). 

17. Лихопій Сергію, учню ДСШХІ І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у
Опішні ім. Василя Кричевського» (75 балів). 

18. Маркову Тетяну, ученицю 7 класу Бронницької гімназії Городицької
сільської ради Рівненського району, вихованку гуртка «Людина і довкілля» КЗ
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради (75 балів). 



19.  Міщук  Кіру, ученицю  6  класу  Любомльського  НВК  «ЗЗСО  І-ІІІ
ступенів-гімназія» ім.  Наталії  Ужвій,  вихованку гуртка «Юні ботаніки» КЗ
«Будинок дитячої творчості Любомльської міської ради» (75 балів). 

20. Нагірного Назара, учня Державної спеціалізованої художньої школи
–інтернат  І-ІІІ  ступенів  «Колегіум  мистецтв  у  Опішні  ім.  Василя
Кричевського» Полтавської області (75 балів). 

21.  Окара  Івана,  учня  Державної  спеціалізованої  художньої  школи  –
інтернат  І-ІІІ  ступенів  «Колегіум  мистецтв  у  Опішні  ім.  Василя
Кричевського» Полтавської області (75 балів). 

22.  Парніцьку  Вікторію,  ученицю  8  класу  Токівської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.
Скориківської сільської ради Тернопільського району Тернопільської області
(75 балів). 

23. Перепелицю Марію, ученицю Державної спеціалізованої художньої
школи  –інтернат  І-ІІІ  ступенів  «Колегіум  мистецтв  у  Опішні  ім.  Василя
Кричевського» Полтавської області (75 балів). 

24.  Пилипів  Іллю,  учня  8  класу  ліцею  ім.  Р. Шухевича,  вихованця
гуртка  «Природа  рідного  краю»  Івано-Франківської  міської  дитячої
екологічної станції (75 балів). 

25.  Поліщук  Іванну, вихованку  гуртка  комунального закладу  «Центр
дитячої  та  юнацької  творчості»  Компаніївської  селищної  ради
Кіровоградської області (75 балів). 

26. Старікова Івана, учня 8 класу Смілянської загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів  №6  Смілянської  міської  ради  Черкаської  області,  вихованця
гуртка «Юні  біологи»  (75 балів). 

ІV. Надати подяки Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України керівникам робіт
переможців за залучення учнівської молоді до активної роботи в сфері
тваринництва:

1.  Алєксєй  Тетяні  Олександрівні,  вчителю вищої  категорії,  вчителю-
методисту Херсонського ліцею Херсонської обласної ради.

2. Альоновій Ірині Михайлівні, керівнику вихованця гуртка «Природа і
фантазія» КЗ «Центру  еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»
Херсонської області.

3. Бадрак О. В., керівнику гуртка «Юні зоологи» Шосткинської міської
станції юних натуралістів Шосткинської міської ради Сумської області.

4.  Бахуринську  В.І.,  керівника  гуртка  «Флористика»  Центру
позашкільної освіти м. Коростеня. 



4.  Березі  Оксані  Володимирівні,  вчителю  біології  КЗ  «Луцьке  ЗОШ
школи І-ІІ ступенів №11-колегіум Луцької міської ради» Волинської області.

6. Бирук Галині Миколаївні, вчителю хімії загальноосвітньої школи I-III
ступенів  с.  Залісся  Камінь-Каширського  району  Волинської  області  Бирук
Галині  Миколаївні,  вчителю хімії  загальноосвітньої школи  I-III ступенів с.
Залісся Камінь-Каширського району Волинської області. 

7. Бурмаці Оксані, вчителю Глиннівського НВК «загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів –дошкільний навчальний заклад» Рокитнівської селищної ради
Рівненської області.

8.  Василенко  Ларисі  Михайлівні,  керівнику  гуртка  «Юні  охоронці
природи» Херсонського центру дитячої та юнацької творчості. 

9.  Вербановій  Людмилі  Павловні,  вчителю  початкових  класів
Болградської загальноосвітньої школи I-IIIступенів №2 Одеської області. 

10. Власик Аллі Миколаївні, кервнику гуртка «Людина і довкілля» КЗ
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради. 

11.  Войтко  Тетяні  Володимирівні,  педагогу-організатору  Клесівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Сарненського  району  Рівненської
області. 

12.  Вольновій  Наталії  Станіславівні,  вчителю  біології  Комунальної
установи  Романівської  районної  ради  «Опорний  навчальний  заклад
«Старочуднівськогутянський заклад загальної середньої освіти I-IIIступенів».

13.  Гаврилюк  Ганні  Дмитрівні,  керівник  гуртка  «Юні   етнографи»
Черкаського районного центру дитячої та юнацької творчості». 

14. Гейко Ользі Миколаївні, керівнику гуртка «Прикладна зоологія» КЗ
«Станція юних натуралістів Покровського району» Криворізької міської ради
Дніпропетровської області. 

15.  Голубець  Віталіні  Миколаївні,  вчителю  Костянтинівської
спеціалізованої  школи І-ІІІ  ступенів  Смілянської  районної  ради Черкаської
області. 

16. Гоменюк К.М., керівнику гуртка «Домашні улюбленці» КЗ «Станція
юних натуралістів» Рівненської області. 

17.  Греку Олені  Миколаївні,  вчителю Плавнінської  загальноосвітньої
школи I-IIIступенів Ренійської районної ради Одеської областію 

18. Грицай Людмилі Василівні, Вчителю біології та екології КЗО «НВК
Межівська ЗШ І-ІІІ ступенів- аграрний –ліцей- інернат» Межівської сільської
ради» Дніпропетровської області.

19. Гришині Тетяні Михайлівні, керівнику гуртка «Любителі домашніх
тварин» будинку ДЮТ «Центр розвитку дітей та молоді» Бердянської міської
ради Запорізької області.



20.  Гуменюк  Оксані  Борисівні,  вчителю  Комунальної  установи
Романівської  районної  ради  «Опорний  навчальний  заклад
«Старочуднівськогутянський заклад загальної середньої освіти I-IIIступенів».

21.  Данилюк  Надії  Миколаївні,  керівнику  гуртка  «Природа  рідного
краю» Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції. 

22.  Дворецькі  Ірині  Петрівні,  вчителю  Садківської  загальноосвітньої
школи I-IIIступенів Житомирського району. 

23. Драник Семену Володимировичу, вчителю географії Яснівської ЗШ
І-ІІІ  ступенів  Терпіннівської  сільської  ради  Мелітопольського  району
Запорізької області. 

24.  Журавель  Наталії  Іванівні,  керівника  гуртка  «Юні  садівники»
Позашкільного  навчально-виховного  об’єднання  Кам`янець-Подільської
міської ради Хмельницької області.

25. Івасюк Олесі Михайлівні, керівнику гуртка «Знавці тварин» станції
юних натуралістів Тульчинської міської ради Вінницької області. 

26.  Іовчу  Дмитру  Федоровичу, вчителю  інформатики  Утконосівської
загальноосвітньої  школи  I-IIIступенів  Ізмаїльської  районної  ради  Одеської
області. 

27. Ісай Олені Олексіївні, вчителю біології вищої категорії Херсонської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №30 з поглибленим вивченням предметів
природничо-математичного  циклу  та  англійської  мови  Херсонської  міської
ради. 

28.  Ковальчук  Оксані  Миколаївні,  вчителю  Бабинського  ліцею
Бабинської сільської ради Рівненської області. 

29. Коваленко М. К., вчителю зарубіжної літератури  Олександрівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Каланчацької  селищної  ради
Херсонської області. 

30.  Коробко  Юлії  Сергіївні,  керівнику  гуртка  «Основи  здорового
способу  життя»  КЗ  «Міський  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та
учнівської  молоді Марганецької міської ради Дніпропетровської області». 

31. Костіній  Валентині Павлівні, керівнику гуртка «Лікарські рослини»
Мар’їнської станції юних натуралістів Донецької області. 

32.  Кужель  Г.І.,  завідувачу  відділу  натуралістичної  та  дослідницької
роботи  Сумського  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді  Сумської області. 

33.  Кузьмінській  В.В.,  керівнику  гуртка  «Юні  господарочки»  КЗ  «
Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді». 



34.  Кучерявій  Оксані  Володимирівні,  вчителю  біології  КЗ
«Широківська  ЗОШ  І-ІІ  ступенів  Васильківської  міської  ради  Запорізької
області.

35.  Кучі   Тетяні  Анатоліївні,  керівнику  гуртка  «Юні  бджоляри»
Мар’їнської станції юних натуралістів Донецька область. 

36.  Лецину  Ігорю  Валерійовичу,  вчителю  філії  Великобілозерського
НВК  №1(школа-дитячийсадок)  Великобілозерська  ЗОШ  І-ІІ  ступенів  №2
Запоріжської області. 

37. Лещенко Тетяні Леонідівні, керівнику гуртка «Юні рослинники» КЗ
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів». 

38.  Лифар Лідії  Ярославівні,  методисту Будинку дитячої  та  юнацької
творчості Балаклеївської сільської ради. 

39. Ломанцові Тамарі Дмитрівні, керівнику гуртка «Юні акваріумісти»
Мар’їнської станції юних натуралістів Донецької області. 

40.  Ломовцеві  Ірині  Миколаївні,  керівнику гуртка  «Юні  кролівники»
Центру еколого-натуралістичної творчості м. Миргород Полтавської області. 

41.  Люті  Зоряні  Степанівні,  керівнику  гуртка  «Юні  натуралісти»
Центру науково-технічної творчості УМ Калуської міської ради. 

42. Мазур Олені Василівні, вчителю біології Першотравневої загально
освітньої  школи  I-III ступенів  Овруцької  районної  ради  Житомирської
області. 

43.  Мананкові  Тетяні  Миколаївні,  вчителю  біології  КЗ  «Велико
знам`янська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №3»  Кам`янсько-
Дніпровського району Запорізької області. 

44. Масненко Катерині Петрівні, вчителю загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів с. Чагів Оратівської об`єднаної територіальної громади Вінницького
району Вінницької області. 

45. Мініч Тетяні, вчителю Кам’янського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ступенів- ДНЗ»
Березівської сільської   ради Сарненського району Рівненської області.

46. Мороз Лесі Іванівні, керівнику гуртка «Юні ботаніки» КЗ «Будинок
дитячої творчості Любомльської міської ради». 

47.  Мудрак  Тетяні  Олексіївні,  завідувачу  методичним  відділом,
керівнику  гуртків  КЗ  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді» Херсонської обласної ради.

48.  Муравчук  Ніні  Микитівні,  вчителю  біології  загальноосвітньої
школи  І-ІІ  ступенів  села  Солов`ї  Старовижівського  району  Волинської
області. 

49.Наумчук Таісії Вікторівні, вчителю з основ здоров`я Миролюбівської
загальноосвітньої школи I-II ступенів.



50.  Немерюк  Нелі  Григорівні,  вчителю  Державної  спеціалізованої
художньої  школи–інтернат І-ІІІ  ступенів  «Колегіум мистецтв  у  Опішні  ім.
Василя Кричевського» Полтавської області. 

51. Ничипорук Ользі Марківні, вчителю біології КЗ «Заклад загальної
середньої  освіти  І-ІІ  ступеня  села  Уляники»  Копачівської  сільської  ради
Волинської області. 

52.  Новак  Людмилі  Олександрівні,  керівнику  гуртка  «Юні  екологи»
Пирятинської станції юних натуралістів Полтавської області.

53.  Огієвич  Ірині  Олегівні,  вчителю  біології  Дроздинської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Старосільської  сільської  ради
Сарненського району Рівненської області. 

54.  Олійник  Наталії  Володимирівні,  керівнику  гуртка  «Юні
гідробіологи»  КЗ  «Шполянський  центр  дитячої  та  юнацької  творчості
учнівської молоді» Черкаської області. 

55.  Осадчій  Оксані  Миколаївні,  вчитель  біології  Драбівського  НВК
«Загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  ім.  С.  В.  Васильченка  –  гімназія»
Драбівської районної ради» Черкаської області. 

56. Перегіняк Наталії Іванівні, керівнику гуртка «Юні екологи» Центру
науково-технічної  творчості  учнівської  молоді  управління освіти Калуської
міської ради.

57. Поліщук Інні Володимирівні,  вчителю Троковицького природничо-
екологічного ліцею Оліївської сільської ради Житомирського району. 

58. Полтавець Світлані Владиславівні, керівнику гуртка комунального
закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Компаніївської селищної ради
Кіровоградської області. 

59. Радзіковській Лілії Олексіївні, керівнику гуртка « Юні кролівники»
КЗ  «Обласний  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді
Дніпропетровської області. 

60.  Решетицькій  Ганні  Петрівні,  керівнику  гуртка  «Квітникарство»
Будинку дитячої  та  юнацької  творчості  Вараської  міської  ради Рівненської
області. 

61. Ридзель Таїсії Анатоліївні, вчителю Степанівської загальноосвітньої
школи  І-ІІ  ступенів  Комарівської  сільської  ради  Борзнянського  району
Чернігівської області. 

62.  Рожко  Катерині  Леонідівні,  вчителю  Комунальної  установи
Миропільської селищної ради «Опорний навчальний заклад «Миропільська
гімназія». 



63.  Сидорак  Валентині  Іванівні,  керівнику  гуртка  «Юні  кролівники»
Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді. 

64.  Слесар  Ніні  Аркадіївні,  керівнику  гуртка  «Природа  і  творчисть»
Ямпільської станції юних натуралістів Ямпільської селищної ради Сумської
області. 

65. Стасенко Анастасії Віталіївні, керівнику гуртка « Птахівництво» КЗ
«Обласний  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді
Дніпропетровської області. 

66.  Темченко  Яні  Сергіївні,  керівнику  гуртка  «Любителі  домашніх
тварин» Глухівського міського центру позашкільної освіти Глухівської ОТГ
Сумської області. 

67.  Титаренко Тетяні Миколаївні, керівнику гуртка «Юні кролівники»
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру УМ. 

68.  Фуштей  Іллі  Дмитровичу,   вчителю  біології,  директору
Горошовецького ЗЗСО. 

69.  Халімончук  Н.  М.,  вихователя  центру  розвитку  дитини  №2
«Сонечко» Олевської міської ради. 

70.  Хлус  Ларисі  Миколаївні,  методисту  Чернівецького  обласного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді».

71. Шатько Ользі Георгіївні,  вчителю української мови Молодійської
ЗШО І-ІІІ ступенів Глибоцького району Чернівецької області. 

72.  Швидко  Володимиру  Миколайовичку  вчителю  біології,
Листвинської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Мирогощанської
сільської ради Дубенського району Рівненської області. 

73.  Шолом  Ангеліні  Федорівні,  методисту  Волинського  обласного
еколого-натуралістичного центру. 

74.  Яремчук  Юлії  Ігорівні,  керівнику  гуртка  «Любителі  домашніх
тварин»  Центру  позашкільної  освіти  ім.  О.  Разумкова  м.  Бердичева
Житомирської області. 

75.  Яскевич  Наталії  Миколаївні,  вчителю  біології  Дроздинської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Старосільської  сільської  ради
Сарненського району Рівненської області. 

Директор                                                        Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ


