
«10» червня 2022 р.                                                                                       № 47

Про підсумки проведення
Всеукраїнського конкурсу
«Кролик»

Відповідно  до  затвердженого  Міністерством  освіти  і  науки  України
плану  роботи  НЕНЦ  на  2022  рік  та  з  метою  підвищення  ефективності
діяльності навчальних закладів у галузі тваринництва, зокрема кролівництва,
залучення  учнівської  молоді  до  активної  роботи  в  цій  сфері,  проведення
професійно-орієнтаційної  роботи  серед  підростаючого  покоління,
Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді
Міністерства  освіти  і  науки  України  проводить  щорічну  Всеукраїнський
конкурс «Кролик» (далі – конкурс).

Участь в конкурсі взяли заклади освіти з 10 регіонів України, а саме:
Волинської,  Дніпропетровської,  Донецької,  Житомирської,  Івано-
Франківської,  Одеської,  Полтавської,  Рівненської,  Херсонської,
Хмельницької, Черкаської областей.

Найактивнішу  участь  взяли  навчальні  заклади  Дніпропетровської,
Рівненської та Житомирської областей. Загалом на розгляд оргкомітету було
представлено біля 50 проєктів. 

На підставі рішення Оргкомітету 

НАКАЗУЮ:
І.  Визнати переможцями Всеукраїнського  конкурсу  «Кролик» та

нагородити грамотами Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді МОН України наступних учасників:

І місце
1. Вихованці гуртка «Тварини в нашому житті» Комунального закладу

«Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»



Херсонської обласної ради. (95 балів)
2. Вихованці  гуртка  «Юні  кролівники»  Комунального  позашкільного

навчального  закладу  «Станція  юних  натуралістів  Покровського
району»  Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської  області.  (95
балів)

3. Вихованці гуртка «Юні кролівники» Центру еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді  м.  Миргорода  Полтавської  області.  (95
балів)

4. Вихованців гуртка «Юні кролівники» Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді. (95 балів)

5. Гордійчук Катерину, ученицю 9 класу ліцею с. Залісся Сошичненської
сільської ради Волинської області. (95 балів)

6. Ковальчук Вероніку, ученицю 7-Д класу загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 27 м. Житомира. (95 балів)

7. Кудрика  Артема,  учня  8  класу  закладу  загальної  середньої  освіти
«Гімназії села Уляники» Копачівської сільської ради Луцького району
Волинської області. (95 балів)

8. Педика Івана, учня 3 класу Вертокиївської загальноосвітньої школи I-
III  ступенів Новогуйвинської  селищної  ради Житомирської  області.
(95 балів)

9. Пеєву Поліну, ученицю 3 класу Залізничненського закладу загальної
середньої  освіти  Болградської  міської  ради  Одеської  області.  (95
балів)

10.Прокопюка  Станіслава,  вихованця  гуртка  «Любителі  домашніх
тварин»  гуманітарного  відділу  Ківерцівського  центру  позашкільної
освіти Волинської області. (95 балів)

11.Таряник  Анастасію, ученицю  8  класу  Обухівського  ліцею
Дніпровського району Дніпропетровської області. (95 балів)

12.Учнівський  колектив  7-А  класу  Бабинського  ліцею  Бабинської
сільської ради Рівненської області. (95 балів)

13.Хамуйло Ангеліну, ученицю 4 класу Дорогобузької філії Бабинського
ліцею Рівненської області. (95 балів)

14.Яценко Дмитра, учня 8 класу Пряженскої загальноосвітньої школи I-II
ступенів  відділу  освіти  Новогуйвинської  селищної  ради
Житомирської області. (95 балів)

ІІ місце
1. Баранюк Поліну, ученицю 3 класу Коднянського ліцею Станишивської

сільської ради Житомирської області. (85 балів)
2. Вихованці  гуртка  «Основи  здорового  способу  життя»  Комунального

закладу «Міський еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської
молоді  Марганецької  міської  ради  Дніпропетровської  області».  (85
балів)

3. Вихованці  гуртка  «Природа  рідного  краю»  екологічного  центру



виховання  Камінь  –  Каширської  міської  ради  опорного  закладу
загальної  середньої  освіти  «Раково  –  Ліського  ліцею»  Волинської
області. (85 балів)

4. Вихованці  гуртка  «Юні  кролівники»  Комунального  позашкільного
навчального  закладу  «Станція  юних  натуралістів  Покровського
району»  Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської  області.  (85
балів)

5. Волошинюка Артема,  Білостоцької  гімназії  –  філії  опорного закладу
загальної середньої освіти Торчинського ліцею Торчинської селищної
ради Волинської області. (85 балів)

6. Грицай  Анну,  ученицю  9  класу  Комунального  закладу  освіти
«навчально-виховний комплекс –  Межівська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів – Аграрний ліцей – інтернат Дніпропетровської області».
(85 балів)

7. Годунко Поліну, ученицю 7 класу Заслуцького НВК «Загальноосвітня
школа  І-ІІ  ступенів  –дошкільний  навчальний  заклад»  Дубровицької
міської ради Рівненської області. (85 балів)

8. Дармороз  Владу,  вихованку  гуртка  «Юні  зоологи»  позашкільного
навчально-виховного об'єднання Кам'янець – Подільської міської ради
Хмельницької області. (85 балів)

9. Костяк Вікторію, ученицю 7 класу ліцею № 10, вихованку гуртка «Юні
екологи» Центру  науково-технічної  творчості  учнівської  молоді
Калуської міської ради Івано-Франківської області. (85 балів)

10.Полоян  Діану,  ученицю  8  класу  Воютинського  ліцею  Торчинської
селищної ради Волинської області. (85 балів)

11.Почтар  Дарину,  ученицю  7  класу  Бугринського  ліцею  Бугринської
сільської ради Рівненської області. (85 балів)

12.Попову Ірину, ученицю 8 класу Херсонської гімназії № 16 із вивченням
мов національних меншин Херсонської міської ради. (85 балів)

13.Шейка  Дмитра,  вихованця  гуртка  «Любителі  домашніх  тварин»
Комунального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді» Херсонської обласної ради, учня Олександрівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Каланчацької  селищної  ради
Херсонської області. (85 балів)

14.Шураєву  Софію,  вихованку  Нікопольського  міського  еколого
натуралістичного  центру  «Чібіс»,  ученицю  6-В  класу  Комунального
закладу  «навчально-виховний  комплекс  №  15» Дніпропетровської
області. (85 балів)

15.Циганенко Даниїла, вихованця гуртка «Екостиль» КЗ «Центр дитячої
та юнацької творчості» Компаніївської селищної ради Кіровоградської
області.

16.Якимчука Назара,  учня 5-А класу Черняхівського ліцею № 1 відділу
освіти,  молоді  і  спорту  Черняхівської  селищної  ради  Житомирської
області. (85 балів)



ІІІ місце
1. Андрющенко  Варвару,  вихованку гуртка  «Юні  кролівники»

Комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Станція  юних
натуралістів  Покровського  району»  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської області. (75 балів)

2. Бондарець  Ніку,  ученицю  4-Б  класу  Снігурівської  загальноосвітньої
школи  I-III cтупенів  Комунального  закладу  позашкільної  освіти
«Обласного еколого-натуралістичного центру» Житомирської обласної
ради. (75 балів)

3. Вихованці гуртка «Юні друзі природи» Комунального позашкільного
навчального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді»  Дніпровської  районної  ради  Дніпропетровської
області. (75 балів)

4. Вихованці  гуртка  «Юні  лісівники»  Комунального  закладу  Центру
дитячої творчості Балтійської міської ради Одеської області. (75 балів)

5. Корольова Арсенія, Корольова Гліба, учнів загальноосвітньої школи І-
ІІ ступенів – гімназія Фонтанської сільської ради Одеської області. (75
балів)

6. Куніцьку  Каріну,  ученицю  Карвинівської  гімназії  Чуднівської
територіальної громади Житомирської області. (75 балів)

7. Лесковець  Тетяну,  ученицю  6-Б  класу Глиннівського  навчально-
виховного  комплексу  «Загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІІ
ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад»  Рівненської  області.  (75
балів)

8. Макарчука  Валентина,  учня  Новопавлівського  навчально-виховного
комплексу  ім.  В.Д.  Реут  Каланчацької  селищної  ради  Херсонської
області. (75 балів)

9. Пасічника  Івана,  вихованця  Комунального  закладу  «Дитячий
екологічний центр», учня 5-А класу Комунального закладу «Середня
загальноосвітня  школа  №  18»  Кам’янської  міської  ради
Дніпропетровської області. (75 балів)

10.Пастушок  Аллу,  ученицю  4  класу  Іллінської  гімназії  Рівненського
району Рівненської області. (75 балів)

11.Учнівський  колектив  7-А  класу  Бабинського  ліцею  Бабинської
сільської ради Рівненської області. (75 балів)

12.Чумака  Олександра,  Карабан  Іванну,  Куклу  Діану,  учнів  1  класу
Городецького  ліцею  Сарненської  міської  ради  Сарненського  району
Рівненської області. (75 балів)

ІІ. 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. Антоненко  Петру  Павловичу,  доктору  с.  г.  н., професор  кафедри
клінічної  діагностики  та  ВХТ  факультету  ветеринарної  медицини
Дніпровського державного аграрно-економічного університету.

2. Башинській Ганні Анатоліївні, вчителю Пряженскої загальноосвітньої
школи  I-II ступенів  відділу  освіти  Новогуйвинської  селищної  ради
Житомирської області.

3. Бирук  Галині  Миколаївні,  вчителю  хімії  ліцею  с.  Залісся
Сошичненської  сільської ради Волинської області.

4. Білик  Наталії  Володимирівні,  вчителю  біології  Бугринського  ліцею
Бугринської сільської ради Рівненської області. 

5. Бігун  Ніні,  вчителю  початкових  класів Городецького  ліцею
Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області.

6. Богомоловій  О.А.,  методисту,  керівнику  гуртків  позашкільного
навчально-виховного  об'єднання  Кам'янець-Подільської  міської  ради
Хмельницької області.

7. Бодарчук Тетяні Степанівні, вчителю Вертокиївської загальноосвітньої
школи  I-III  ступенів  Новогуйвинської  селищної  ради  Житомирської
області.

8. Бурмака Оксані Іванівні, вчителю Глиннівського навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІІ  ступенів-
дошкільний навчальний заклад» Рівненської області.

9. Валікова  Олександра  Віталіївна,  завідувачку  організаційно-масовим
відділом, керівнику гуртка «Тварини в нашому житті» Комунального
закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»
Херсонської обласної ради.

10.Галіцькій  Ріті  Олександрівні,  вчителю  Карвинівської  гімназії  Чуднівської
територіальної громади Житомирської області.

11.Гейко  Ользі  Миколаївні,  керівнику  гуртка  «Юні  кролівники»
Комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Станція  юних
натуралістів  Покровського  району»  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської області.

12.Герасименко  Олені  Григорівні,  вчителю  Дорогобузької  філії
Бабинського ліцею Рівненської області.

13.Горбачук  Т.В.,  керівнику  гуртка  Воютинського  ліцею  Торчинської
селищної ради Волинської області.

14.Грицай Людмилі Василівні, вчителю біології та екології Комунального
закладу  освіти  «навчально-виховний  комплекс  «Межівська
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  АЛІ»  Межівської  селищної
ради» Дніпропетровської області.

15.Домашич Н.П., вчителю Білостоцької гімназії – філії опорного закладу
загальної середньої освіти Торчинського ліцею Торчинської селищної
ради Волинської області.

16.Дубовій Вікторії Вікторівні, вчителю початкових класів Коднянського
ліцею Станишивської сільської ради Житомирської області.



17.Ісаковій  Тетяні  Сергіївні,  керівнику  гуртка  «Любителі  домашніх
тварин»  Гуманітарного  відділу  Ківерцівського  центру  позашкільної
освіти Волинської області.

18.Карпік  Руслані  Василівні,  керівнику  екологічного  центру  виховання
Камінь-Каширської міської ради опорного закладу загальної середньої
освіти «Раково – Ліського ліцею» Волинської області.

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

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

21.Косенко  К.С.,  вчителю  географії  Новопавлівського  навчально-
виховного  комплексу  ім.  В.Д.  Реут  Каланчацької  селищної  ради
Херсонської області.

22.Ломовцевій  Ірині  Миколаївні,  керівнику  гуртка  «Юні  кролівники»
Центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  м.
Миргорода Полтавської області.

23.Маргарит  Ангеліні  Олександрівні,  вчителю  початкових  класів
Залізничненського  закладу  загальної  середньої  освіти  Болградської
міської ради Одеської області.

24.Негодніковій  Т.І.,  керівнику  гуртка  «Юні  друзі  природи»
Комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Центр  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Дніпровської  районної
ради Дніпропетровської області

25.Нечипорук  Ользі  Марківні,  вчителю  біології  закладу  загальної
середньої освіти «Гімназії села Уляники» Копачівської сільської ради
Луцького району Волинської області.

26.Пасічник  Анні  Валеріївні,  керівнику  гуртків  Комунального  закладу
«Дитячий  екологічний  центр» Кам’янської  міської  ради
Дніпропетровської області.

27.Перегіняк  Наталії  Іванівні,  керівнику  гуртка  «Юні  екологи» Центру
науково-технічної творчості учнівської молоді Калуської міської ради
Івано-Франківської області.

28.Першко Яні Леонідівні, вчителю біології загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 27 м. Житомира.

29.Полтавець  Світлані  Владиславівні,  керівнику  гуртка  «Екостиль»  КЗ
«Центр дитячої та юнацької творчості» Компаніївської селищної ради
Кіровоградської області.

30.Савченко  Тетяні  Сергіївні,  вчителю  Херсонської  гімназії  №  16  із
вивченням мов національних меншин Херсонської міської ради.

31.Синичич  Людмилі  Іванівні,  методисту  Комунального  позашкільного
навчального  закладу  «Центр  еколого  –  натуралістичної  творчості
учнівської молоді» Обухівської селищної ради Дніпровського району
Дніпропетровської області.



32.Титаренко  Тетяні  Миколаївні, керівнику  гуртка  «Юні  кролівники»
Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді.

33.Фещук Тетяні Миколаївні, вчителю біології Черняхівського ліцею №1
відділу  освіти,  молоді  і  спорту  Черняхівської  селищної  ради
Житомирської області.

34.Чайковській  В.М.,  керівнику  гуртка  «Юні  лісівники»  Комунального
закладу  Центру  дитячої  творчості  Балтської  міської  ради  Одеської
області.

35.Шейко  Наталії  Володимирівні,  вчителю  зарубіжної  літератури
Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Каланчацької
селищної ради Херсонської області.

36.Шубкіній  Ірині  Олександрівні,  керівнику  гуртків  Нікопольського
міського еколого натуралістичного центру «Чібіс» Дніпропетровської
області.

37.Юрченко  Л.М.,  вчителю  початкових  класів  Снігурівської
загальноосвітньої  школи  I-III cтупенів  Комунального  закладу
позашкільної  освіти  «Обласного  еколого-натуралістичного  центру»
Житомирської обласної ради.

          
Директор                                                                     Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ


	НАКАЗУЮ:
	І. Визнати переможцями Всеукраїнського конкурсу «Кролик» та нагородити грамотами Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України наступних учасників:
	І місце
	1. Вихованці гуртка «Тварини в нашому житті» Комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради. (95 балів)
	2. Вихованці гуртка «Юні кролівники» Комунального позашкільного навчального закладу «Станція юних натуралістів Покровського району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області. (95 балів)
	3. Вихованці гуртка «Юні кролівники» Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді м. Миргорода Полтавської області. (95 балів)
	4. Вихованців гуртка «Юні кролівники» Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. (95 балів)
	5. Гордійчук Катерину, ученицю 9 класу ліцею с. Залісся Сошичненської сільської ради Волинської області. (95 балів)
	6. Ковальчук Вероніку, ученицю 7-Д класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 27 м. Житомира. (95 балів)
	7. Кудрика Артема, учня 8 класу закладу загальної середньої освіти «Гімназії села Уляники» Копачівської сільської ради Луцького району Волинської області. (95 балів)
	8. Педика Івана, учня 3 класу Вертокиївської загальноосвітньої школи I-III ступенів Новогуйвинської селищної ради Житомирської області. (95 балів)
	9. Пеєву Поліну, ученицю 3 класу Залізничненського закладу загальної середньої освіти Болградської міської ради Одеської області. (95 балів)
	10. Прокопюка Станіслава, вихованця гуртка «Любителі домашніх тварин» гуманітарного відділу Ківерцівського центру позашкільної освіти Волинської області. (95 балів)
	11. Таряник Анастасію, ученицю 8 класу Обухівського ліцею Дніпровського району Дніпропетровської області. (95 балів)
	12. Учнівський колектив 7-А класу Бабинського ліцею Бабинської сільської ради Рівненської області. (95 балів)
	13. Хамуйло Ангеліну, ученицю 4 класу Дорогобузької філії Бабинського ліцею Рівненської області. (95 балів)
	14. Яценко Дмитра, учня 8 класу Пряженскої загальноосвітньої школи I-II ступенів відділу освіти Новогуйвинської селищної ради Житомирської області. (95 балів)
	ІІ місце
	1. Баранюк Поліну, ученицю 3 класу Коднянського ліцею Станишивської сільської ради Житомирської області. (85 балів)
	2. Вихованці гуртка «Основи здорового способу життя» Комунального закладу «Міський еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді Марганецької міської ради Дніпропетровської області». (85 балів)
	3. Вихованці гуртка «Природа рідного краю» екологічного центру виховання Камінь – Каширської міської ради опорного закладу загальної середньої освіти «Раково – Ліського ліцею» Волинської області. (85 балів)
	4. Вихованці гуртка «Юні кролівники» Комунального позашкільного навчального закладу «Станція юних натуралістів Покровського району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області. (85 балів)
	5. Волошинюка Артема, Білостоцької гімназії – філії опорного закладу загальної середньої освіти Торчинського ліцею Торчинської селищної ради Волинської області. (85 балів)
	6. Грицай Анну, ученицю 9 класу Комунального закладу освіти «навчально-виховний комплекс – Межівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – Аграрний ліцей – інтернат Дніпропетровської області». (85 балів)
	7. Годунко Поліну, ученицю 7 класу Заслуцького НВК «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів –дошкільний навчальний заклад» Дубровицької міської ради Рівненської області. (85 балів)
	8. Дармороз Владу, вихованку гуртка «Юні зоологи» позашкільного навчально-виховного об'єднання Кам'янець – Подільської міської ради Хмельницької області. (85 балів)
	9. Костяк Вікторію, ученицю 7 класу ліцею № 10, вихованку гуртка «Юні екологи» Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Калуської міської ради Івано-Франківської області. (85 балів)
	10. Полоян Діану, ученицю 8 класу Воютинського ліцею Торчинської селищної ради Волинської області. (85 балів)
	11. Почтар Дарину, ученицю 7 класу Бугринського ліцею Бугринської сільської ради Рівненської області. (85 балів)
	12. Попову Ірину, ученицю 8 класу Херсонської гімназії № 16 із вивченням мов національних меншин Херсонської міської ради. (85 балів)
	13. Шейка Дмитра, вихованця гуртка «Любителі домашніх тварин» Комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради, учня Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Каланчацької селищної ради Херсонської області. (85 балів)
	14. Шураєву Софію, вихованку Нікопольського міського еколого натуралістичного центру «Чібіс», ученицю 6-В класу Комунального закладу «навчально-виховний комплекс № 15» Дніпропетровської області. (85 балів)
	15. Циганенко Даниїла, вихованця гуртка «Екостиль» КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості» Компаніївської селищної ради Кіровоградської області.
	16. Якимчука Назара, учня 5-А класу Черняхівського ліцею № 1 відділу освіти, молоді і спорту Черняхівської селищної ради Житомирської області. (85 балів)
	ІІІ місце
	1. Андрющенко Варвару, вихованку гуртка «Юні кролівники» Комунального позашкільного навчального закладу «Станція юних натуралістів Покровського району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області. (75 балів)
	2. Бондарець Ніку, ученицю 4-Б класу Снігурівської загальноосвітньої школи I-III cтупенів Комунального закладу позашкільної освіти «Обласного еколого-натуралістичного центру» Житомирської обласної ради. (75 балів)
	3. Вихованці гуртка «Юні друзі природи» Комунального позашкільного навчального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області. (75 балів)
	4. Вихованці гуртка «Юні лісівники» Комунального закладу Центру дитячої творчості Балтійської міської ради Одеської області. (75 балів)
	5. Корольова Арсенія, Корольова Гліба, учнів загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів – гімназія Фонтанської сільської ради Одеської області. (75 балів)
	6. Куніцьку Каріну, ученицю Карвинівської гімназії Чуднівської територіальної громади Житомирської області. (75 балів)
	7. Лесковець Тетяну, ученицю 6-Б класу Глиннівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Рівненської області. (75 балів)
	8. Макарчука Валентина, учня Новопавлівського навчально-виховного комплексу ім. В.Д. Реут Каланчацької селищної ради Херсонської області. (75 балів)
	9. Пасічника Івана, вихованця Комунального закладу «Дитячий екологічний центр», учня 5-А класу Комунального закладу «Середня загальноосвітня школа № 18» Кам’янської міської ради Дніпропетровської області. (75 балів)
	10. Пастушок Аллу, ученицю 4 класу Іллінської гімназії Рівненського району Рівненської області. (75 балів)
	11. Учнівський колектив 7-А класу Бабинського ліцею Бабинської сільської ради Рівненської області. (75 балів)
	12. Чумака Олександра, Карабан Іванну, Куклу Діану, учнів 1 класу Городецького ліцею Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області. (75 балів)
	ІІ. 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. Антоненко Петру Павловичу, доктору с. г. н., професор кафедри клінічної діагностики та ВХТ факультету ветеринарної медицини Дніпровського державного аграрно-економічного університету.
	2. Башинській Ганні Анатоліївні, вчителю Пряженскої загальноосвітньої школи I-II ступенів відділу освіти Новогуйвинської селищної ради Житомирської області.
	3. Бирук Галині Миколаївні, вчителю хімії ліцею с. Залісся Сошичненської сільської ради Волинської області.
	4. Білик Наталії Володимирівні, вчителю біології Бугринського ліцею Бугринської сільської ради Рівненської області.
	5. Бігун Ніні, вчителю початкових класів Городецького ліцею Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області.
	6. Богомоловій О.А., методисту, керівнику гуртків позашкільного навчально-виховного об'єднання Кам'янець-Подільської міської ради Хмельницької області.
	7. Бодарчук Тетяні Степанівні, вчителю Вертокиївської загальноосвітньої школи I-III ступенів Новогуйвинської селищної ради Житомирської області.
	8. Бурмака Оксані Іванівні, вчителю Глиннівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Рівненської області.
	9. Валікова Олександра Віталіївна, завідувачку організаційно-масовим відділом, керівнику гуртка «Тварини в нашому житті» Комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради.
	10. Галіцькій Ріті Олександрівні, вчителю Карвинівської гімназії Чуднівської територіальної громади Житомирської області.
	11. Гейко Ользі Миколаївні, керівнику гуртка «Юні кролівники» Комунального позашкільного навчального закладу «Станція юних натуралістів Покровського району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області.
	12. Герасименко Олені Григорівні, вчителю Дорогобузької філії Бабинського ліцею Рівненської області.
	13. Горбачук Т.В., керівнику гуртка Воютинського ліцею Торчинської селищної ради Волинської області.
	14. Грицай Людмилі Василівні, вчителю біології та екології Комунального закладу освіти «навчально-виховний комплекс «Межівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – АЛІ» Межівської селищної ради» Дніпропетровської області.
	15. Домашич Н.П., вчителю Білостоцької гімназії – філії опорного закладу загальної середньої освіти Торчинського ліцею Торчинської селищної ради Волинської області.
	16. Дубовій Вікторії Вікторівні, вчителю початкових класів Коднянського ліцею Станишивської сільської ради Житомирської області.
	17. Ісаковій Тетяні Сергіївні, керівнику гуртка «Любителі домашніх тварин» Гуманітарного відділу Ківерцівського центру позашкільної освіти Волинської області.
	18. Карпік Руслані Василівні, керівнику екологічного центру виховання Камінь-Каширської міської ради опорного закладу загальної середньої освіти «Раково – Ліського ліцею» Волинської області.
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