
«24» червня 2022р.                                                                                       № 53

Про підсумки фінального етапу ХVIІ
Всеукраїнського конкурсу 
дослідницько-експериментальних робіт 
з природознавства «Юний дослідник»

Відповідно  до  плану  всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на  2022 рік (за основними
напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 15.12.2021 № 1379, та «Про затвердження Положення про
Всеукраїнський  конкурс  дослідницько-експериментальних  робіт  з  природо-
знавства «Юний дослідник», зареєстрованого у Міністерстві  юстиції України
22.10.2012р. №1766/22078, відповідно до рішення Оргкомітету,  Національний
еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді  МОН  України  з  15  по  17
червня провів фінальний етап Всеукраїнського конкурсу дослідницько-експери-
ментальних робіт з природознавства «Юний дослідник». 

В  конкурсі  взяли  участь  вихованці  еколого-натуралістичних  центрів,
станцій  юних натуралістів,  навчально-виховних  комплексів  та  закладів  зага-
льної середньої освіти з усіх регіонів України.

На підставі рішення журі конкурсу 
НАКАЗУЮ:

1.  Нагородити  дипломами  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за І місце у
ХVIІ Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних робіт 
з природознавства «Юний дослідник»

Номінація: «Я і природа»

1.  Боцулу  Максима,  учня  6-Б  класу  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №3  імені
В.О.Нижниченка  Горішньоплавніської  міської  ради  Кременчуцького  району
Полтавської області з роботою: «Дослідження видового та екологічного стану
деревної рослинності міста Горішні Плавні».

2. Вакуленко Дар’ю, ученицю 4-А класу Драбівського НВК «Заклад загальної
середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  ім.С.В.  Васильченка-  гімназія»  з  роботою:



«Біологія  трояндової  попелиці  та  методи  регуляції  їх  чисельності  на
присадибних ділянках смт Драбів»

3.  Мичкодан  Анастасію,  ученицю 4 класу освіти філії  дошкільне відділення
ЗСО  І-ІІступенів  с.Цекинівка  ОНЗ  «Заклад  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ
ступенів с.В.Кісниця Ямпільської міської ради Вінницької області» з роботою:
«Як виростити чайний гриб в домашніх умовах?».

4. Солоділову Єлизавету, ученицю 6-А класу Криворізької загальноосвітньої 
школи  І-ІІІ  ступенів  №  31Дніпропетровської  області  з  роботою:  «Рослинні
кріопротектори або чому багаторічні рослини не замерзають взимку».

5. Терзі Василя, учня 4-В класу Болградського НВК «Спеціалізована школа І-ІІІ
ступенів-ліцей» Одеської області з роботою: «Папір ручного лиття».

Номінація: «Рослини навколо нас»

1. Вакуленко Дар’ю, ученицю 4-А класу Драбівського НВК «Заклад загальної
середньої  освіти І-ІІІ  ступенів  імені  С.В.Васильченка  –  гімназія»  Черкаської
області з роботою: «Розмноження Фаленопсису в домашніх умовах».

2. Мігутіну Єлизавету, ученицю 3 класу  Навчально - виховний комплекс №1
Покровської  міської ради Донецької  області,  з  роботою: «Екзотичні  рослини
поруч з нами».

3.  Суху Олесю, ученицю 4 класу Ангелівської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ
ступенів  Байковецької  сільської  ради  Тернопільської  області  з  роботою:
«Дослідження умов проростання рослин (крокус)».

4. Шульгу Ізмаїла, учня 5 класу Костянтинівської гімназії Сарненської міської
ради Рівненської області, з роботою «Вплив мінеральних та органічних добрив
на врожайність і вміст нітратів в плодах помідорів».

Номінація: «Тваринний світ»

1. Зубко Софію,  ученицю 3 класу Воютинського ліцею Торчинської селищної
ради Волинської  області  з  роботою: «Розмірно –  вікова  структура популяції
молюсків (Planorbarius corneus)».

2.  Ковальчук  Вероніку,  вихованку  гуртка  «Декоративне  птахівництво»
Шепетівського  міського центру еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді  Хмельницької  області  з  роботою:  «Вплив  міжвидового  схрещування
видів канарок на життєвість і розвиток гібридних пташенят»

3. Окорокову Катерину, вихованку Чернівецького міського ЦЕНТУМ, ученицю
4  класу  Чернівецької  ЗОШ  №16  «Іспанький  слимак  Arion  lusitanicus.Умови
життєдіяльності та способи боротьби.»



4. Павленко  Віталія,  учня  4  класу  НВК  «Школа  І  ступеня-ДНЗ  №291»,
вихованця  КПНЗ  «Станція  юних  натуралістів  Тернівського  району»
Криворізької міської ради Дніпропетровської області з роботою: «Ентомофауна
заказника «Балка Північна Червона». 

5.  Пилипенко  Анастасію,  ученицю  5-А  класу  Загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів  №2  Горішньоплавнівської  міської  ради  Кременчуцького  району
Полтавської області з роботою: «Рідкісні комахи ряду  hymenoptera  екосистем
ландшафтного заказника «Лісові озера».

Номінація: «Охорона здоров`я»

1.  Войтова  Владислава,  учня  6-  Акласу  Ліцею №1 м.  Хмільника  Вінницької
області з роботою: «Дослідження мікроорганізмів йогуртової культури та вплив
йогурту на організм людини».

2.  Григорчук  Анастасію,  вихованку  Чернівецького  міського  ЦЕНТУМ,
ученицю  5  класу  Чернівецької  ЗОШ  №16  з  роботою:  «Дослідження  якості
вершкового масла популярних торгових марок»

3.  Шевчук  Алісу,  ученицю  Чернівецької  гімназії  №6  «Берегиня»  «Іграшки-
антистреси, як засоби боротьби зі стресом: їх користь чи шкода?»

Номінація: «Народознавство та краєзнавство»

1. Капля Миколу, учня 3-А класу Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 3 ім. Т.Г.Шевченка Білоцерківської міської ради Київської області з
роботою: «Тварини в казках та прислів’ях».

2.  Кривенко  Катерину,  ученицю  5-  А  класу  Пирятинського  ліцею  №6
Пирятинської міської ради Лубенського району Полтавської області з роботою:
«Особливості образів у колискових піснях Полтавщини».

3.  Лук’яневич  Анастасію,  ученицю 6 класу  Вараського  ліцею №2 Вараської
міської ради Рівненської області., з роботою «Таємниці цукеркового фанта».

4.  Петрусенко  Дар`ю,  ученицю  4-Б  класу  ЗОШ  I-III  ступенів  №1
Горішньоплавнівської  міської  ради  Кременчуцького  району  Полтавської
області з роботою: «Лялька-мотанка – оберіг душі й долі українського народу».

5. Рачковську  Кіру,  ученицю  5  класу  філії  дошкільне  відділення  ЗСО   І-
ІІступенів с.Цекинівка ОНЗ «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с.
В.  Кісниця  Ямпільської  міської  ради  Вінницької  області»  з  роботою:  «Ми
творці життя - батьки і діти , невмирущий , мужній родовід».



2.  Нагородити  дипломами  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за ІІ місце у
ХVIІ Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних робіт 
з природознавства «Юний дослідник»

Номінація: «Я і природа»

1. Австріцьку Лілію, ученицю 5-А класу Глодоського ліцею Новоукраїнського
району  Кіровоградської  області  з  роботою:  «Дослідження  антропогенного
впливу на ґрунти штучних екосистем».

2.  Гафінчук  Анастасію,  ученицю  5  класу  опорного  закладу  «Білоусівський
ліцей» Сокирянської територіальної громади Дністровського району з роботою:
«Біологічні методи боротьби з хворобами та шкідниками троянд»

3. Гуцу Ліну, ученицю 6-Б класу Старосільської ЗОШ І-ІІІ ступенів Білгород-
Дністровського  району  Одеської  області  з  роботою: «Стан  притоків  річки
Чилігідер у весняний період 2022 року».

4. Злочевського Андрія, вихованця гуртка «Вартові довкілля» КЗ КОР «Центр
творчості  дітей  та  юнацтва  Київщини»,  учня  4-Г  класу  Білоцерківської
загальноосвітньої  школи  І–ІІІ  ступенів  №  17  Київської  області  з  роботою:
«Різноманіття комах-герпетобіонтів у полях органічної сої».

5.  Ковальчук  Роксоляну,  Касіян  Анну, вихованок  гуртка  «Природа  рідного
краю КЗ  «Львівський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді»  з  роботою: «Порівняльна  характеристика  якості  води  в
криницях  і  свердловинах  та  природних  водоймах  (ставки,  річка)  с.Кулява
Жовківської ТГ Львівської області». 

6.  Мигель  Марію,  ученицю  5  класу  Білостоцької  гімназії  –  філія  опорного
закладу загальної середньої освіти «Торчинський ліцей Торчинської селищної
ради» Волинської області  з роботою: «Наслідки спалювання сухої трави для
ранньоквітучих рослин на прикладі мати-й-мачухи»».

7.  Ніколайчук  Іллю,  ученя  6-Акласу  Шумського  ЗЗСО  І-ІІІ  ступенів
Тернопільської  області з  роботою:  «Рослини-паразити  Шумщини,  їх
характеристика та ареали поширення».

8.  Панфілова  Владислава, учня  6  класу  Дорогинського  закладу  загальної
середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Томашівської  сільської  ради  Фастівського
району Київської області з роботою: «Вплив вогнищ на екосистему мішаного
лісу». 



Номінація: «Рослини навколо нас»

1. Берегову Єлизавету, вихованку гуртка  «Ландшафтний дизайн з елементами
комп’ютерного  проєктування» КПНЗ  «Станція  юних  натуралістів
Покровського  району»  Криворізької  міської  ради,  ученицю  5-Б  класу
Криворізької гімназії № 36 Дніпропетровської області з роботою: «Вегетативне
та насіннєве розмноження бузку на прикладі сорту «Галина Уланова».

2.  Біюла Мираслава,  Біюла Мітрія,  Біюла Матвія,  вихованців гуртка  «Юний
науковець» Одеського КЗПО ЕНЦ «Афаліна» з роботою: «Вплив стану води на
ріст корінців пшениці м`якої».

3.  Герасимюк  Софію,  ученицю  6  класу  Воютинського  ліцею  Торчинської
селищної  ради  Волинської  області  з  роботою:  ««Пророщування  насіння
овочевих культур в кухонних губках»

4.  Горук Лілію,  ученицю 6-Б класу Тернопільської  ЗОШ І-ІІІ  ступенів  № 8,
вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі-аранжувальники»  Тернопільського
обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  з
роботою:  «Дослідження  оптимальних  умов  для  живцювання  узамбарської
фіалки (сенполія) листковими живцями»

5. Лаврик Інну, вихованку гуртка «Юні овочівники» Полтавського обласного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  з  роботою: «Вплив
способів розмноження винограду на ріст і розвиток».

6.  Максимишину  Вероніку,  Павлисько  Софію, вихованок  гуртка  «Природа
рідного  краю»  КЗ  «Львівський  обласний  центр  еколого-натуралістичної
творчості   учнівської  молоді»з  роботою:  «Вирощування  вітамінної
мікрозелені».

7.  Москвичову  Ксенію, вихованку  КЗ  «Шосткинська  міська  станція  юних
натуралістів  Шосткинської  міської  ради  сумської  області з  роботою:
«Розмноження лілії білої лусками та поділом дочірніх цибулин

8. Тітаренко Валерію, ученицю 5 класу ОНЗ «Навчально- виховний комплекс
заклад  загальної  середньої  освіти  І  ступеня  –  гімназія  м.Ямполя  Вінницької
області»  з  роботою: «Вивчення  впливу  обробки  насіння  розчинами  деяких
активних речовин на ріст та розвиток рослин».

Номінація: «Тваринний світ»

1. Вакуленко Дар’ю, ученицю 4-А класу Драбівського НВК «Заклад загальної
середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  ім.  С.В.  Васильченка-  гімназія»  Черкаської
області  з  роботою:  «Ефективність  використання  кормової  добавки  spirulina
platensis для вирощування мускусної качки в домашніх умовах».



2.  Кляп  Анастасію,  ученицю  4  класу  Широківської  ЗОШ  I-III  ступенів,
вихованки  гуртка  «Юні  флористи»  Еколого-натуралістичного  центру
Виноградівської міської ради Закарпатської області з роботою: «Дослідження
умов утримання акваріумних рибок».

3. Панасюк Христину, ученицю 5 класу Сороківської гімназії  Хоростківської
міської ради Тернопільської області з роботою: «Дослідження умов утримання
акваріумних риб».

4. Панасюк Тетяну, ученицю 5-Б класу Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8,
вихованку  гуртка  «Юні  квітникарі-аранжувальники»  Тернопільського
обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  з
роботою: «Особливості утримання хвилястих папуг».

5.  Полєху  Артема,  учня  7  класу  наукового  ліцею  Хортицької  національної
академії Запорізької області з роботою: «Дослідження подразливості кільчастих
червів на прикладі п’явки медичної Нirudo medicinalis».

6.  Павлінчука  Степана,  учня  5-Б  класу  Топорівського  ліцею  Топорівської
сільської  ради  Чернівецького  району   з  роботою: «Лелека  -  живий  символ
України»

7.  Супрун  Тимофія,  учня  4  класу  Марганецької  початкової  школи  №
8,вихованця гуртка «Любителі декоративних і свійських тварин» КЗ «Міський
еколого-натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді  Марганецької
міської  ради  Дніпропетровської  області»  з  роботою:  «Профілактика  та
лікування гельмінтозу у кролів в умовах НДТК»

8. Хану Карину, ученицю 5 класу Надеждівського ліцею з початковою школою
та гімназією Арцизької міської ради Болградського району Одеської області з
роботою: «Вирощування бройлерів у сільському господарстві».

Номінація: «Охорона здоров`я»

1.  Большакова  Івана,  учня  6  класу,  вихованця   гуртка  «Хімія  і  довкілля»
Васильківської міської станції юних натуралістів Київської області.

2. Гнойового Артема, учня 6-А класу СЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим
вивченням  англійської  мови  Горішньоплавнівської  міської  ради
Кременчуцького  району  Полтавської  області  з  роботою:  «  Як  приборкати
«дракона»?».

3. Кривова Нікіту, учня 6-Б класу ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 імені В.О.Нижниченка
Горішньоплавніської міської ради Кременчуцького району Полтавської області
з роботою: «Енергетичні напої: міфи та реальність».

4. Кусяк Анастасію, ученицю 5 класу Чолгинського закладу загальної середньої
освіти І-ІІ  ступенів Новояворівської міської ради Львівської області з роботою:
«Якість питної води з колодязя».



5. Фортунову Ганну, ученицю 5 класу Василівський закладу загальної середньої
освіти  Василівської  сільської  ради  Болградського  району Одеської  області  з
роботою: «Що за диво цей мед».

6.  Щербину  Софію,  ученицю  4-Ін.  класу  Пирятинського  ліцею  №  6
Пирятинської міської ради Полтавської області з роботою: «Це солодке слово
«Цукерка».

Номінація: «Народознавство та краєзнавство»

1. Балюк Анну, ученицю 5А класу Старовижівського ліцею Старовижівської
селищної ради Волинської області, з роботою:«Хустка у традиційній культурі
українців»

2.  Кривенко  Катерину,  ученицю  5-  А  класу  Пирятинського  ліцею  №6
Пирятинської міської ради Лубенського району Полтавської області з роботою:
«Особливості образів у колискових піснях Полтавщини».

3. Мордань Анну, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Лебединського
центру позашкільної освіти Сумської області  з роботою: «Традиційне різдвяне
печиво «Панянка».

4. Нікуліна Дмитра, учня 5 класу Охтирської ЗОШ І-ІІІступенів№1 Охтирської
міської ради, вихованця КПНЗ «Охтирський міський центр позашкільної освіти
Мала  академія  наук  учнівської  молоді»  Сумської  області  з  роботою:
«Демографічна ситуація у місті Охтирка».

5.  Птуху Олексія,  учня 4-Д класу Сарненського ліцею №1 ім. Т.Г. Шевченка
Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області, з роботою
«Мова  калинова  чи  крутий базар»  Дослідження  молодіжного  сленгу  в  мові
сучасних школярів».

6.Свиридову  Ольгу,  ученицю  4  класу  Немовицького  ліцею  Немовицької
сільської  ради  Сарненського  району Рівненської  області,  з  роботою «Історія
села Немовичі».

Нагородити дипломами Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за ІІІ місце у ХVIІ
Всеукраїнському конкурсі дослідницько-експериментальних робіт 
з природознавства «Юний дослідник»



Номінація: «Я і природа»

1.  Блигадир  Гліба,  учня  5  класу,  вихованця  гуртка  «Цікава  зоологія»
Решетилівської філії Полтавського ОЕНЦУМ при Калениківському ЗЗСО І – ІІІ
ступенів  Решетилівської  міської  ради  Полтавської  області  з  роботою
«Дослідження по програмі GLOBE»

2.  Бойкову  Анну,  ученицю  4  класу  Чернівецької  ЗОШ  №8з  роботою:
«Дослідження шкідливості спалювання опалого листя і сухої трави».

3.  Бурмаку  Володимира,  учня  5  класу  Глиннівського  ліцею  Березівської
сільської  ради  Сарненського  району  Рівненської  області,  з  роботою
«Дослідження якості питної води села Глинне».

4. Вдовцова Михайла, учня5 класу ОНЗ «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ
ступенів с. Довжок Ямпільської міської ради Вінницької області» з роботою:
«Землю славить урожай»

5. Вознюка Дениса, учня 5 класу Рокитнівського ліцею №1 Рокитнівської
селищної ради Сарненського району Рівненської області, з роботою «Сонячний
камінь Рокитнівщини».

6. Велічко Олексія, учня 6-Б класу Обухівського ліцею Обухівської селищної
ради, вихованця гуртка «Юні лісівники» КПНЗ «Центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді» Обухівської селищної ради Дніпровського району
Дніпропетровської  області  з  роботою:  порівняння  продуктивності  гібридів
кавуна Соренто F1 та Астрахан F1 в умовах північного степу».

7. Іванчук Владислава, учня 5 класу Горбаківського ліцею Бабинської сільської
ради  Рівненського  району  Рівненської  області,  з  роботою:  «Американський
білий метелик – багатоїдний карантинний шкідник».

8.  Книш  Анастасію,  ученицю  6-Б  класу  Обухівського  ліцею  Обухівської
селищної  ради, вихованку  гуртка  «Юні  лісівники»  КПНЗ  «Центр  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Обухівської  селищної  ради
Дніпровського району Дніпропетровської  області,  з  роботою: «Дендропарк в
Обухівському лісництві»

5. Малешко  Владислава,  учня  5  класу,вихованця  гуртка  «Юні  охоронці
природи» Буштинського  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Закарпатської області.

6.  Маринченко  Олександру,  ученицю  5  класу  Виноградівської  ЗОШ  І  –  ІІІ
ступенів №4, вихованку гуртка «Юні друзі природи» Еколого-натуралістичного



центру Виноградівської міської ради Закарпатської області з роботою: «Вплив
різних факторів на пророщування насіння квасолі».

7. Меркотана Сергія, учня 7 -А класу Виноградівського ліцею ім. О.М. Соценка
Херсонського району Херсонської області з роботою: «Я і природa. Дбайливе
ставлення до неї».

8.  Піскурьову  Дарину, ученицю  5  класу  Охтирської  ЗОШІ-ІІІступенів
№5ім.К.Рапія Охтирської міської ради, вихованку гуртка «Географ-науковець»
КПНЗ  «Охтирський  міський  центрпозашкільної  освіти-Мала  академія  наук
учнівської молоді»Сумської області з роботою: «Характеристика річки Грунь».

9.  Олексюк  Лію,  вихованку  гуртка  «Основи  фенології»   КЗ  КОР  «Центр
творчості дітей та юнацтва Київщини», ученицю 5 класу ОЗОНЗ «Жоравський
НВК  «ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  -  ДНЗ  (ясла-садок)»  Яготинської  міської  ради
Київської області.

10. Рибачук Поліну, вихованку Центру позашкільної освіти ім. О. Разумкова, м.
Бердичів Житомирської областіз роботою: «Визначення загальної токсичності
проб води методом біотестування за ростом коренів цибулі (Allium сера L.)».

11.  Упиренко  Валерію,  ученицю  5-Б  класу  Глодоського  ліцею
Новоукраїнського району Кіровоградської області з роботою: « Вплив листяної
підстилки на структуру грунту».
12.  Штогрин  Ольгу,  ученицю  6  класу  Городницької  ЗОШ  І-ІІ  ступенів
Тернопільського  району  Тернопільської  області  з  роботою:  «Рослинний
годинник».

Номінація: «Рослини навколо нас»

1. Алєксєєву Алісу, ученицю 5-А класу ЗОШ І - ІІІ ступенів № 7 м.Ужгород,
вихованку  гуртка  «Юні  лісівники»  Закарпатського  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  з  роботою:  «Вивчення  та
дослідження ялини звичайної».

2. Богомолова Сергія, вихованця гуртка «Юні зоологи» Кам'янець-Подільського
позашкільного  навчально-виховного  об’єднання  Хмельницької  області  з
роботою:  «Особливості  лікарської  рослини  Ехінацеї  пурпурової  (Echinacea
purpurea) в умовах Придністров’я».

3. Герасименко Романа, учня 3 класу Прилуцького закладу загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів № 10 (ліцей № 10) Прилуцької міської ради Чернігівської
області з роботою: «Оранжерея «Балконного дива».

4. Гутковську Ангеліну, ученицю 6 класу філії НВК «Заклад дошкільної освіти-
заклад  середньої  освіти  І-ІІ  ступенів»с.  Михайлівка  опорного  навчального



закладу «Заклад загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів №2 ім. І. Богуна м.
Ямпіль Вінницької області» з роботою: «Розмноження томатів».

5.  Дрига  Каріну,  вихованку  гуртка  «Ландшафтний  дизайн  з  елементами
комп’ютерного  проєктування» КПНЗ  «Станція  юних  натуралістів
Покровського  району»  Криворізької  міської  ради,  ученицю  5-Б  класу
Криворізької  гімназії  №  36  Дніпропетровської  області  з  роботою:
«Розмноження калини звичайної (Viburnum opulus) в умовах закритого грунту».

6. Зацаринного Річарда, ученя 3-А класу Драбівського НВК «Заклад загальної
середньої освіти I-III ступенів ім.С.В.Васильченка –гімназія»Черкаської області
з роботою: «Вирощування мікрозелені»

7. Климчук Сергія,  вихованця  гуртка «Вартові природи», учня 5 - А класу
Білоцерківської  гімназії  №  2  Київської  області  з  роботою:  «Дослідження
харчової цінності та особливості вирощування мікрогріну». 

8.  Колодич  Анастасію,  ученицю  6  класу  Глиннівського  ліцею  Березівської
сільської ради Сарненського району Рівненської області, з роботою «Вивчення
особливостей популяції подорожника великого» .

9. Івегеш Іванну, ученицю 6 класу Кривського ЗЗСО І - ІІІ ступенів, вихованки
гуртка  «Пішохідний  туризм»  КЗПО  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості
«Сузір’я»  Хустської  міської  ради  Закарпатської  області  з  роботою:  «Гори
Менчула торкнуті душею».

10.  Петрюк  Валерію,  ученицю  6  класу  Вітрянської  гімназії-філії  опорного
закладу  «Михалківський  ліцей»  Сокирянської  територіальної  громади
Дністровського  району з  роботою:  «Визначення  впливу  стимуляторів  росту
різноманітного  походження  на  швидкість  проростання  насіння  буряка
столового сорту «Єгипетський плескатий».

11.  Сницар Вікторію, вихованку гуртка «Юні квітникарі» Івано-Франківської
міської  дитячої  екологічної  станції  з  роботою:  «Особливості  вирощування
малини ремонтантної».

12.  Сербін  Юлію,  ученицю  5  класу  Зіньківщинської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Зачепилівської селищної ради Харківської області, з роботою : «Зіньківщинські
першоцвіти».

Номінація: «Тваринний світ»

1. Бойко Данііла, учня 5 - А класу Білоцерківської загальноосвітньої школи І -
ІІІ ступенів № 5 Київської області з роботою: «Дослідження умов утримання
Канадського сфінкса та шляхи його догляду».



2.  Возного  Ярослава,  учня  3-Б класу  НВК№14 Кам`янець-Подільської  ради
Хмельницької області з роботою: «Біотопічний розподіл, чисельності та міра
участі  птахів  родини  жайворонкові  (Аlaudidae) в  умовах  НПП  «Подільські
товтри».

3. Горзов Каріну, ученицю 6-В класу Виноградівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4,
вихованку гуртка  «Природа  рідного краю» Еколого-натуралістичного  центру
Виноградівської  міської  ради  Закарпатської  області  з  роботою:  «Вивчення
особливостей розведення кролів породи Каліфорнійські».

4.  Дорошенко  Олександру,  ученицю  6  класу  КЗ  «Дивізійський  ЗЗСО  І-ІІІ
ступенів»  Дивізійської  сільської  ради  Білгород-Дністровського  району
Одеської області з роботою: «Розвиток вівчарства у степовій зоні України».

5. Казанцева Костянтина, вихованця гуртка «Любителі декоративних тварин»
Шепетівського  міського центру еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді  Хмельницької  області  з  роботою:  «Розведення  кролів  декоративних
порід, особливості утримання та догляду».

6.  Калайда  Михайла,учня  4-А  класу  Херсонського  загальноосвітнього  НВК
№48 Херсонської міської ради з роботою: «Кілька днів із життя богомолів».

7.  Кіцак  Ігора, вихованця  гуртка  «Юні  екологи»  КЗ  «Львівський  обласний
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» з роботою: «Бобер
річковий у річці  Боберка:  сучасний стан,  поширення,  особливості  біології  та
поведінки».

8.  Крупу Романа,  вихованця гуртка  «Фітодизайн» КЗ «Скалатський будинок
школярів»  Скалатської  міської  ради  Тернопільської  області  з  роботою:
«Вивчення зимуючих птахів в околицях міста Скалата Тернопільської області».

9.  Гаркавенко  Максима,  вихованця  гуртка  «Юні  зоологи»  КЗ «Шосткинська
міська станція юних натуралістів» Сумської області  з роботою: «Дослідження
поведінки папуг різних видів в умовах вольєру»

10. Майську Маргариту, ученицю 5 класу Миколаївської ЗОШ  І-ІІІ ступенів 
Зачепилівської    селищної   ради,  вихованку   гуртка  «Юні  екологи»  КЗ
«Зачепилівський будинок дитячої та юнацької творчості» Харківської  області,
з роботою: «Дослідження умов утримання акваріумних рибок та їх поведінка в
штучних умовах».

11.  Макалюк  Анастасію,  ученицю  6  класу  Вараського  ліцею  №2  Вараської
міської  ради  Рівненської  області,  з  роботою  «Милі  тваринки  -  джунгарські
хом’яки».



12. Найко Софію, ученицю 4 класу ОНЗ «Заклад загальної середньої освітиІ –
ІІІ  ступенів  №2  ім.  І.  Богуна  м.Ямпіль  Вінницької  області»  з  роботою:
«Розведення м’ясо-яєчної породи курей Фоксі Чик та класичної м’ясної породи
Брама. Користь та краса.».

13.  Панову  Дар’ю,  вихованку  гуртка  «Ерудит»  КЗ «Зачепилівський будинок
дитячої та юнацької творчості» Зачепилівського району Харківської області з
роботою: «Особливості догляду за равликами ахатинами».

14.  Ревтюк  Нікіту,  учня  6-Б  класу  Фонтанського  НВК  «ЗОШ  1-3  ступенів-
гімназія» Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області.

15.  Сандалюк  Поліну,  ученицю 4  класу  ліцею №53  міста  Одеса,  вихованку
гуртка  «Куток  живої  природи»  Івано-Франківського  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  з  роботою:  «Дослідження
особливостей годівлі морських свинок».

16.Сорочан  Мирослава,  учня  6  класу  КЗ  «Рибальський  НВК  «  ЗЗСО  І-ІІІ
ступенів  -  ЗДО»  Одеської  області  з  роботою:  «Дослідження  переваг
вирощування породи в’єтнамської  вислобрюхої  свині  на прикладі  приватних
господарств жителів села Рибальського»

17. Целюх Вікторію, ученицю 3 класу Бродівського опорного закладу загальної
середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  №3Бродівської  міської  ради  Золочівського
району Львівської області.

Номінація: «Охорона здоров`я»

1. Бондаренко Анну, ученицю 3 - А класу Глодоського ліцею Новоукраїнського
району  Кіровоградської  області  з  роботою:  «Дослідження  впливу  мила  на
життєдіяльність організмів».

2. Брич Павла, учня 1-Б класу КЗ «Академічний ліцей №15»Кам’янської міської
ради,  вихованця  гуртка  «Природа  рідного  краю»  КЗ  «Дитячий  екологічний
центр»  Кам’янської  міської  ради  Дніпропетровської  області  з  роботою:
«Виготовлення саморобного фільтру для очищення питної води та дослідження
якості його роботи».

3. Вакулко Олену, ученицю 4 класу Зносицького ліцею Сарненського району
Рівненської області з роботою: «Отруйні – чи завжди небезпечні?».

4. Гарбара Дениса, учня 4-А класу Сарненської гімназії №3 Сарненської міської
ради  Сарненського  району  Рівненської  області  з  роботою:  «Алое  –  еліксир
добробуту».



5.  Галушко Кіру,  ученицю 5 класу Клесівської  гімназії  Клесівської  селищної
ради Сарненського району Рівненської області, з роботою «Солодка примха та її
вплив на здоров’я людини» .

6. Гафенко Івана, учня 6 класу філії дошкільне відділення ЗСО І-ІІступенів с.
Цекинівка опорного навчального закладу «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ
ступенів с. В. Кісниця Ямпільської міської ради Вінницької області» з роботою:
«Вплив вологості повітря на здоров,я людини».

7.  Гулько  Анастасію,  ученицю  6  класу  ОНЗ  «Навчально-  виховний
комплекс  :заклад  загальної  середньої  освіти  І  ступеня  –  гімназія  м.  Ямполя
Ямпільської міської ради Вінницької області» з роботою: «Чипси: ласощі чи
отрута?».

8.  Дробот  Артема,  учня  4-В  класу  Драбівського  НВК  «заклад  загальної
середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  ім.  С.В.Васильченка  –  гімназія»  Черкаської
області з роботою: «Вплив лікарських препаратів на ріст і розвиток пшениці і
бальзаміну».

9.  Клим  Арсена,  учня  6  класу  Кудринецької  загальноосвітньої  школи  І-
ІІІступенів  Тернопільської  області  з  роботою:  «Чарівні  подарунки  природи.
Мед.».

10. Марчук Софію, ученицю 6 класу Старовижівський ліцей Старовижівської
селищної  ради Волинської  області  з  роботою: «Вплив комп’ютерних ігор на
розумову працездатність та пам'ять підлітків».
11.  Пеєву  Поліну,  ученицю  4  класу  Залізничненського  закладу  загальної
середньої освіти Болградської міської ради Одеської області з роботою: «Вплив
вологості на здоров’я людини».

12. Толкачову Діану, ученицю 5 класу КЗ «Уланівський навчально-виховний
комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний
заклад «Джерельце» Есманьської селищної ради Сумської області з роботою:
«Популярні напої та зубні пасти: який зв’язок?»

13. Чебаненко Максима, учня 5-А класу ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 6 Подільської
міської ради Одеської області з роботою: «Дослідження продуктивності росту
мікрозелені гречки за різного виду живлення».

14. Чернишова Сергія, Чернишову Анастасію, учнів Виноградівського закладу
загальної  середньої  освіти ім.О.О.Банєва  Болградської  міської  ради Одеської
області з роботою: «Дріжджі та їх вплив на організм людини».

15.  Чудного  Дмитра,  учня  6  класу,  вихованця  гуртка  «Флористика  та
фітодизайн інтер’єру» КЗ «Плетеноташлицький ліцей» Злинської сільської ради



Кіровоградської області з роботою: «Дослідження складу чипсів та їх вплив на
людський організм».

Номінація: «Народознавство та краєзнавство»

1.  Бас  Христину,  ученицю 5 класу Людвищенського НВК Шумської  міської
ради Тернопільської області з роботою: «Джерело - душі криниця».

2. Гасиджак Людмилу, ученицю 4-А класу Виноградівської ЗОШ І - ІІІ ступенів
№  1,  вихованку  гуртка  «Юні  флористи»  Еколого-натуралістичного  центру
Виноградівської  міської  ради Закарпатської  області  з  роботою:  «Традиції
святкування Різдва на Закарпатті».

3.  Євтєєву  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Юний  дослідник»  Луганського
обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  з
роботою: «Традиційні напої української кухні».

4.  Згеря Карину,  ученицю 5 класу Табаківського ЗЗСО Болградської  міської
ради Одеської області з роботою: «Текстильна лялька. Історія та сучасність».

5. Кушак Вікторію, вихованку гуртка «Фітодизайн» КЗ «Скалатський будинок
школярів»  Скалатської  міської  ради  Тернопільської  області  з  роботою:
«Квіткові рослини в символіці українського віночка».

6. Лівар Софію, ученицю 6 класу Цеценівського НВК Кременецького району
Тернопільської  областіз  роботою:  «Рослини  та  тварини  в  українській
символіці».

7. Марковського Антона, учня 5 класу Сколівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів  №2 ім.
Стефанії  Вітрук та Партизанського НВК Миколаївського р-ну Миколаївської
області з роботою: «Стежками легендарної Тустані».

8.  Моцак  Вероніку,  ученицю  4  класу Козелецької  гімназії  №1  Козелецької
селищної ради Чернігівської області з роботою:«Берлозівський сільський клуб,
як осередок культури середини та другої половини ХХ століття»

9. Олійник Аріану, ученицю 4 класу опорного закладу «Шебутинецький ліцей»
Сокирянської  територіальної  громади  Дністровського  району  з  роботою:
«Бузина у побуті жителів Північної Бессарабії: минуле і сучасність (на прикладі
села Шебутинці)»

10.  Петриченко Софію, ученицю 4 класу Уманської ЗОШ І-ІІІ  ступенів № 8
Черкаської  області  з  роботою:  «Українська  скриня  в  побуті  та  фольклорі
Уманщини».



IV.  Нагородити  грамотами  Національного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  учасників  ХVIІ  Всеукраїнського  конкурсу
дослідницько-експериментальних  робіт  з  природознавства  «Юний
дослідник»:

Номінація: «Я і природа»

1.  Захарову  Аліну,  ученицю  5  класу  Великобілозерської  загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів №3 Запорізької області з роботою: «Дослідження впливу
вітамінів на рослинні організми».

2.  Кирилюка  Миколу, вихованця  гуртка  «Стержень»,  учня  6  класу ОЗО
«Клішковецький  ЗЗСО  І-ІІІ  ступенів»  Чернівецької  області  з  роботою:
«Патологічні  ураження  шипшипи  звичайної  в  умовах  мікротопонімів  села
Клішківці».

3.  Лаврик  Костянтина,  вихованця  гуртка  «Природа  рідного  краю»  КЗ
«Татарбунарський будинок дитячої та юнацької творчості» Одеської області, з
роботою: «Ефірні олії».

4.  Малієнко  Поліну,  вихованку  гуртка  «Юні  валеологи»  КЗ  «Запорізький
обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Запорізької  обласної  ради  на  базі  Андріївського  різнопрофільного  закладу
загальної середньої освіти Бердянського району Запорізької області з роботою:
«Способи  вирішення  проблеми  побутового  сміття  на  території  селища
Андріївки Бердянського району».

5.  Мисенко  Олесю,  ученицю  6  класу  Запорізької  гімназії  №11  Запорізької
міської  ради  Запорізької  області  з  роботою:  «Біотестування  питної  води  як
моніторинг стану екологічної безпеки»

6. Понайду Марту, ученицю 7 класу Калуського ліцею №10, вихованку гуртка
«Юні  екологи» Калуського  центру  науково-технічної  творчості  учнівської
молоді  Івано-Франківської  області,  з  роботою:  «Розмноження  аличі
генеративним способом».

7. Стефанчук Олександра, учня 5-Б классу ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 2 Подільської
міської  ради  Одеської  області  з  роботою:  «Отримання  електроенергії  з
підручних засобів».



8.  Тітаренко Даніїла, учня  6  класу  Таїровського  закладу  загальної  середньої
освіти  Таїровської  селищної  ради  Одеського  району  Одеської  області  з
роботою: «Рослини, що зростають у селищі Таїрове».

9.  Філонову  Дар’ю,  вихованку  КЗ  «Чернігівська  обласна  станція  юних
натуралістів» з роботою: «Лишайники, як біоіндикатори чистоти атмосферного
повітря».
10. Шталь Ольгу, ученицю 5-А  Краматорської загальноосвітньої школи № 5,
вихованку гуртка «Еколого-натуралістичні дослідження» Центру позашкільної
роботи  Донецького  обласного  еколого-натуралістичного  центру  з  роботою:
«Подорож  екологічними  стежками  Національного  природного  парку
«Меотида»на узбережжі Азовського моря».

Номінація: «Рослини навколо нас»

1. Ананченко  Софію,  ученицю  4  класу  Великописарівської  спеціалізованої
школи І-ІІІ  ступенів,  вихованку гуртка  «Юні  садівники» Великописарівської
станції юних натуралістів Великописарівської селищної ради Сумської області
з  роботою:  «Вирощування  гледичії  безколючкової  насіннєвим  способом  в
умовах північного сходу України».

2.  Бідун  Дмитра,  Литвиненко  Матвія,  вихованців  гуртка  «Квіткова  планета»
закладу  позашкільної  освіти  «Станція  юних  натуралістів  міста  Ковеля»
зроботою: «Вплив добрив на ріст і цвітіння пеларгонії зональної».

3.  Гальцову Вікторію, ученицю 6 класу Новосілківського академічного ліцею
«Ерудит»  Фастівського  району  Київської  області  з  роботою:  «Морфологічні
особливості рослин обліпихи».

4.  Головченка  Захара,  вихованця  гуртка  «Екологічний  hand  madе»
комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді» з роботою: «Вирощування огірків на підвіконні в
зимово-весняний період»

5. Гук Бориса, учня 4-А класу Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів
№52  з  поглибленим  вивченням  української  мови,  вихованця  КЗ  «Центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  з  роботою:  «Підбір
субстрату для укорінення живців сенполії».

6.  Дорошенко  Євгенія,  вихованця  гуртка  «Юні  зоологи»  ;КЗ  «Запорізький
обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Запорізької  обласної  ради  на  базі  комунального  закладу  «Олексіївський
опорний  заклад  загальної  середньої  освіти»  Смирновської  сільської  ради
Пологівського району Запорізької області, з роботою: «Дослідження посівних
властивостей насіння гібридів кукурудзи».



7. Оселедець Діану, вихованку гуртка «Природа рідного краю»КЗ  «Запорізький
обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Запорізької обласної ради з роботою: «Умови проростання рослин».

 Номінація: «Тваринний світ»

1. Лахмоткiну Вікторію, ученицю 5-В класу Краматорської загальноосвітньої
школи  №  10,  вихованку гуртка  зоологів  центру  позашкільної  роботи
Донецького  обласного  еколого-натуралістичного  центру  з  роботою:
«Дослідження причин збільшення чисельності медуз і наслідків цього процесу
для Азовського моря».

2. Стевіла Дмитра, учня 4 класу, ЗЗСО І-ІІІ ступенів №4 Подільської міської
ради  Одеської  області  з  роботою:  «Вироблення  умовних  рефлексів  у
акваріумних риб».
3.  Терещенко  Анну, ученицю  6  класу  Новосілківського  академічного  ліцею
«Ерудит»  Фастівського  району  Київської  області  з  роботою:  «Особливості
собаки породи Джек Рассел Тер’єр на прикладі мого домашнього улюбленця».

Номінація: «Охорона здоров`я»

1.Білецьку  Поліну  ученицю  5-А  класу  Одеського  ліцею  №  63  з  роботою:
«Активний відпочинок та спорт – запорука працездатності учня».

2.  Вер’яненкову  Катерину,  ученицю  4  класу  Сарненського  ліцею  №1  ім.  Т.
Шевченка Сарненської міської ради Сарненського району Рівненської області, з
роботою «Рослинні олії - природний еліксир здоров’я» .

3.  Власюк Вікторію, ученицю 3 А класу ЗОШ №32 м. Житомира з  роботою:
«Вплив сонця на організм дитини».

4.  Гачик  Дарію,  вихованку  гуртка  «Екологічне  харчування»  КЗ
«Татарбунарський будинок дитячої та юнацької творчості» Одеської області з
роботою: «Українські суперфуди».

5.  Геращенко Дар`ю, ученицю 5 класу Пальчиківського навчально-виховного
комплексу Полтавської міської ради з роботою: : «Їжа богів».

6.  Кірієнко Мирославу, ученицю 4 класу  Новгород-Сіверської гімназії №1 ім.
Б.Майстренка  Новгород-Сіверської  міської  ради Чернігівської  області,  з
роботою: «Цвіль: користь чи шкода?».

7.Супрун Дар’ю, ученицю 5 класу Великобілозерської загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів №З Запорізької області з роботою: «Дослідження якості питного
молока».



8. Ярошук Поліну, вихованку гуртка «Юні кінологи» КЗПО «Одеський ЦДЮТ
«Промінь»  Одеської  області  з  роботою: «Використання  людинно-тваринної
взаємодії з метою покращення навичок читання у учнів початкових класів».

Номінація: «Народознавство та краєзнавство»

1. Блюма  Максима,  вихованця  гуртка:  «Краєзнавство»  Будинку  дитячої  та
юнацької  творчості  Монастирищенської  міської  ради  Черкаської  області  з
роботою: «Парк Подоських».

2.  Киселицю  Людмилу,  вихованку  гуртка  «Фітодизайн» КЗ «Скалатський
будинок школярів» Скалатської міської ради Тернопільської області з роботою:
«Рослини в біблійних сюжетах книг Старого Заповіту».

3. Мироненко Анну, ученицю 4-В класу Драбівського НВК «Заклад загальної
середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  ім.  С.В.  Васильченка-  гімназія»  Черкаської
області  з  роботою:  «Походження  назв  населених  пунктів  Драбівської
територіальної громади».

4.  Недялкову  Анну,  ученицю  3  класу  КЗ  «Спаський  ЗЗСО  І-ІІ  ступенів»
Одеської  області  з  роботою: «Рослини в українській вишивці(за матеріалами
вишитих предметів сім’ї Недялкових с. Спаське та с. Кам’янське)».

5. Святецького Нікіту, учня 4 класу Зносицького ліцею Сарненського району
Рівненської області з роботою: «Глина - подарунок минулого».

6.  Федчину  Марію,  ученицю  4  класу  Комарнівського  опорного  закладу
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Львівського району Львівської області
з роботою: «Прикметам вір, але перевір…».

V.  Адміністрація  та  педогагичний  колектив  Національного  еколого-
натуралістичного центру Міністерства освіти і науки України висловлює
щиру  подяку  керівникам  департаментів  освіти  і  науки  обласних,
районнихі  міських державних адмінісрацій,  керівникам та  педагогічним
працівникам  закладів  позашкільної  та  загальної  середньої  освіти  за
підготовку  учнівської  молоді,  організацію  та  проведення  ХVIІ
Всеукраїнського конкурсу дослідницько-експериментальних робіт 
з природознавства «Юний дослідник»:

1. Артеменко  Тетяні  Миколаївні,  вчителю  Білоцерківська  гімназія  № 2
Білоцерківської міської ради Київської області
2. Афанасьєвій  Оксані  Олексіївні, вчителю  Білоцерківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 ім. Т.Г. Шевченка Київської області.



3. Бадрак  Олександру  Вікторовичу,  керівнику  гуртка  «Юні  зоологи»  КЗ
«Шосткинська міська станція юних натуралістів» Сумської області.
4. Баловій  Світлані  Дмитрівні,  вчителю Василівський  закладу  загальної
середньої  освіти Василівської  сільської  ради Болградського  району Одеської
області.
5. Бесчасній  Вірі  Яківні, керівнику  гуртків  КЗ  «Зачепилівський  будинок
дитячої  та  юнацької  творчості»  Заечпилівської  селищної  ради  Харківської
області.
6. Білоус  Неллі  Григорівні,  вчителю Надеждівського  ліцею з  початковою
школою та гімназією Арцизької міської ради Болградського району Одеської
області.
7. Богомоловій  Оксані  Антонівні,  керівнику  гуртка  «Юні  зоологи»
Кам'янець-Подільського  позашкільного  навчально-виховного  об'єднання
Хмельницької області.
8. Бойко Наталії Василівні, керівнику гуртка «Основи фенології»   КЗ КОР
«Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»
9. Боротюк  Аллі  Володимирівні,  вчителю Зносицького  ліцею Рівненської
області.
10. Брич  Катерині  Анатоліївні,  заступнику  директора,  вчителю  КЗ
«Академічний  ліцей  №  15»  Кам’янської  міської  ради  Дніпропетровської
області.
11. Бурмаці  Оксані  Іванівні,  вчителю  Глиннівського  ліцею  Сарненського
району Рівненської області.
12. Брушньовській  Олені  Володимирівні,  вчителю  опорного  навчального
закладу «Навчально - виховний комплекс: заклад загальної середньої освіти І
ступеня - гімназія м. Ямполя» Вінницької області.
13. Валах  Ірині  Ігорівні, керівнику  гуртків  КЗ  Львівської  обласної  ради
"Львівський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді"
14. Возняк  Віталію  Євстафійовичу, вчителю  Загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів  № 2  Горішньоплавнівської  міської  ради  Кременчуцького  району
Полтавської області.
15. Волошиній Олені  В’ячеславівні,  керівнику гуртка  «Любителі  домашніх
тварин»  Шепетівського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді Хмельницької області.
16. Вершиніній Олені Іллівні, вчителю КЗ «Заклад загальної середньої освіти
І-ІІІ ступенів с. Велика Кісниця Ямпільської міської ради Вінницької області»
17. Вінівіт’євій Вероніці Сергіївні,   вчителю Криворізької загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 31 Дніпропетровської області.
18. Влад  Людмилі  Миколаївні,  вчителю  Чернівецької  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 8
19. Дорофей  Марії  Семенівні,  вчителю ОЗ  "Білоусівський  ліцей"
Дністровського району Чернівецької області.



20. Гаврилюк Антоніна Іванівна, директору, керівнику гуртків комунального
закладу  «Дитячий  екологічний  центр»  Кам’янської  міської  ради
Дніпропетровської області.
21. Галак Олені Василівні ,  Полонці Надії Миколаївні,  вчителям Опорного
закладу  «Шебутинецький  ліцей  Сокирянської  міської  ради  Дністровського
району Чернівецької області»
22. Герасимчук  М.Г.,  вчителю  Вітрянської  гімназії-філії  опорного  закладу
«Михалківський ліцей» Сокирянської  територіальної громади Дністровського
району Чернівецької області.
23. Герасімовій Надіі Миколаївні, керівнику гуртків  Чернівецького міського
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.
24. Гнойовій Ірині Олександрівні, вчителю практичному психологу СЗОШ І-
ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням англійської мови м. Горішні Плавні
Полтавської області.
25. Горбачук Тетяні  Вікторівні,  вчителю Воютинського ліцею Торчинської
селищної ради Волинської області.
26. Гринюк Петру Михайловичу, науковий співробітник науково-дослідного
відділу НПП «Північне Поділля» Львівської області.
27. Гуменюк  Оксані  Володимирівні,  вчителю  Цеценівського  НВК
Кременецького району Тернопільської області.
28. Домашич Наталії Петрівні, вчителю Білостоцької гімназії-філія опорного
закладу загальної середньої освіти "Торчинський ліцей Торчинської селищної
ради" Волинської області.
29. Дудченко  А.А.,  вчителю  Виноградівського  ліцею  ім.  О.М.  Соценка
Херсонської області.
30. Журавель  Ользі  Павлівні,  вчителю  Городницької  ЗОШ  І-ІІ  ст.
Скалатської міської ради Тернопільського району Тернопільської області 
31. Задерей  Олександра  Вікторовича,  керівника  гуртка  «Юний науковець»
Одеського КЗПО ЕНЦ “Афаліна”.
32. Ілащук  Інні  Василівні  та  Вітвіцькій  Ірині  Степанівні,  вчителям
Топорівського ліцею Чернівецької області.
33. Іванчук  Ользі  Василівні, вчителю  Горбаківський  ліцей  Бабинської
сільської ради Рівненської області.
34. Іщенко  Лесі  Валеріївні, керівнику  гуртків  Лебединського  центру
позашкільної освіти Лебединської міської ради Сумської області.
35. Калетнік  Наталії  Анатоліївні,  вчителю  НЗ  «Навчально  -  виховний
комплекс:  заклад  загальної  середньої  освіти  І  ступеня  -  гімназія  м.  Ямполя
Вінницької області».
36. Кляп  Юрині  Михайлівні,  керівнику  гуртків  Еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді  Виноградівської міської ради Закарпатської області.
37. Книш  Марині  Володимирівні, вчителю  Комунального  позашкільного
навчального  закладу  "Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді" Обухівської селищної ради Дніпропетровської області.



38. Ковальчук  Альоні  Олександрівні,  керівнику  гуртка  «Декоративне
птахівництво»  Шепетівського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Хмельницької області.
39. Кокарєвій  Лідії  Григорівні, вчителю Зіньківщинської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Зачепилівської селищної ради Харківської області.
40. Коробці Юлії Сергіївні, керівнику КЗ «Міський еколого-натуралістичний
центр дітей та учнівської молоді Марганецької міської ради Дніпропетровської
області».
41. Кіча  Раїсі  Іванівні,  Герасименко  Антоніні  Олександрівні, вчителям
Прилуцького  закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  №  10  (ліцей
№ 10) Прилуцької міської ради Чернігівської області.
42. Клим Людмилі  Ярославівні, вчителю Кудринецької  ЗОШ І-ІІІ  ступенів
Тернопільської області.
43. Коваль  Оксані  Миколаївні, вчителю  Старовижівського  ліцею
Старовижівської селищної ради Волинської області.
44. Козаченко  Аллі  Василівні,  вчителю Опорного  навчального  закладу
«Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с. Довжок Ямпільської міської
ради Вінницької області».
45. Кобелі  Олені  Вікторівні,  керівнику  гуртків  Міського  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької міської ради.
46. Кобильняк  Наталії  Василівні,  вчителю  опорного  навчального  закладу
«Заклад  загальної  середньої  освіти  І-ІІІступенів  №2  ім.  Івана  Богуна
Ямпільської міської ради Вінницької області».
47. Крат  Антоніні  Трохимівні,  вчителю  Костянтинівська  гімназія
Сарненської міської ради Рівненської області.
48. Крокос Оксані, педагогу Козелецької гімназії № 1 Козелецької селищної
ради Чернігівської області.
49. Круглик  Яні  Іванівні, вчителю  Немовицького  ліцею  Немовицької
сільської ради Сарненського району Рівненської області.
50. Кулініч Ользі Миколаївні, вчителю ліцею № 1 м. Хмільника Вінницької
обл. 
51. Кундис  Тетяні  Петрівні,  вчителю  Херсонського  загальноосвітнього
навчально-виховного комплексу № 48 Херсонської міської ради
52. Курак Юліанні Степанівні,  керівнику гуртків Закарпатського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
53. Лаврик  Наталії  Миколаївні,  керівнику  гуртка  «Юні  овочівники»
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
54. Левченко Ользі  Сергіївні, вчителю навчально - виховного комплексу № 1
Покровської міської ради Донецької області.
55. Левченко Катерині Михайлівні,  Луганського обласного центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді.
56. Мак  Тетяні  Володимирівні, вчителю  Комарнівського  ОЗ  ЗСО  І-ІІІ
ступенів Комарнівської ОТГ Львівської області.



57. Малешко Марії  Степанівні,  керівнику гуртка  «Юні  охоронці  природи»
Буштинського  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Закарпатської області.
58. Малиш Галині Ярославівні, керівник гуртка «Природа рідного краю» КЗ
Львівського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді.
59. Маловічко  Віктору  Олексійовичу,  вчителю Великобілозерської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №З Запорізької області.
60. Манелюк  Наталії Володимирівні,  вчителю  Варашського  ліцею  №2
Варашської міської ради Рівненської області.
61. Маринченко Людмилі Михайлівні, керівнику гуртка «Юні друзі природи»
Еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Виноградівської міської ради
Закарпатської області.
62. Мельничук  Василю  Ростиславовичу,  вчителю  Шумського  ЗЗСО  І-ІІІ
ступенів Тернопільської області.
63. Михайлиці  Ірині  Павлівні,  керівнику  гуртка  «Юні  квітникарі-
аранжувальники» Тернопільського  обласного  центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді.
64. Мичкодан  Оксані  Дмитрівні, вчителю  філії  дошкільного  відділення
закладу  середньої  освіти  І-ІІ  ступенів  с.  Цекинівка  опорного  навчального
закладу  «Заклад  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  с.  Велика  Кісниця
Ямпільської міської ради Вінницької області»
65. Мельник  Оксані  Іванівні,  керівнику  гуртків  Еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Виноградівської міської ради Закарпатської області.
66. Мельничук  Валентині  Станіславівні,  вчителю  Кам'янець-Подільського
навчально-виховний комплексу №14 Хмельницької області
67. Мохонько  Анжелі  Анатоліївні,  вчителю  Глодоського  ліцеюГлодоської
сільської ради Новоукраїнського району Кіровоградської області.
68. Мужило Віктору Івановичу,  керівнику гуртка  КЗ «Шосткинська міська
станція юних натуралістів Шосткинської міської ради» Сумської області.
69. Новік  Тамарі  Адамівні,  вчителю  Старовижівського  ліцею
Старовижівської селищної ради Волинської області.
70. Осадчій Ользі Іванівні, вчителю Рокитнівського ліцею № 1 Рокитнівської
селищної ради Рівненської області.
71. Осадчій Оксані Миколаївні, вчителю  Драбівського навчально-виховного
комплексу  «Заклад  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  імені
С.В. Васильченка-гімназія» Драбівської селищної ради Черкаської області.
72. Осташевській  М.С.,  вчителю  Фонтанського  НВК  «ЗОШ  І-ІІІ  ступенів-
гімназія»  Фонтанської  сільської  ради  Одеського  району  Одеської  області.
Панасюк Ірину Володимирівну, заступнику директора,  вчителю Сороківської
гімназії Хоростківської міської ради Тернопільської області.
73. Паньковській  Галині  Петрівні,  начальник  науково-дослідного  відділу
НПП «Північне Поділля» Львівської області.
74. Патраманській  Валентині  Михайлівні,  ЗЗСО  І-ІІІ  ступенів  № 6
Подільської міської ради Одеської області.



75. Пашкевич Наталії Михайлівні, керівнику гуртків Комунального закладу
«Скалатський будинок школярів» Тепнопільської області.
76. Пінтяк  Зінаїді  Миколаївні, вчителю  Старосільської  ЗОШ І-ІІІ  ступенів
Петропавлівської  сільської  ради  Білгород-Дністровського  району  Одеської
області.
77. Пласконіс  Оксані  Володимирівні,  вчителю  Ангелівській  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів Тернопільської області.
78. Пономаренко Людмилі Валентинівні, вчителю КЗ «Дивізійський ЗЗСО І-
ІІІ ступенів Білгород-Дністровського району Одеської області.
79. Полонській  Вікторії  Вікторівні,  вчителю  Загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ступенів  № 3  імені  В.О.  Нижниченка  Горішньоплавнівської  міської  ради
Кременчуцького району Полтавської області.
80. Поповій  О.Б., вчителю  музичного  мистецтва  Уманської  ЗОШ  І-ІІІ
ступенів № 8 Черкаської області.
81. Потапенко  Людмилі  Миколаївні,  вчителю  Драбівського  НВК  «Заклад
загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  імені  С.В.  Васильченка  –  гімназія»
Черкаської області.
82. Рибалко  Катерині  Василівні,  вчителю  КЗ  Есманьської  селищної  ради
«Уланівський  навчально-виховний  комплекс:  загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ступенів, дошкільний навчальний заклад «Джерельце» Сумської області.
83. Романишин  Ларисі  Мирославівні, вчителю  Сколівський  ЗЗСО  І-ІІІ
ступенів  № 2  ім.  Стефанії  Вітрук,  керівнику  гуртка  «Юні  екологи»  КЗ
Львівського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді.
84. Рощенюк  Оксані  Анатоліївні,  керівнику  гуртків  Центру  позашкільної
освіти ім. О. Разумкова, м. Бердичів Житомирської області.
85. Свирид Інзі Ігорівні, вчителю Сарненського ліцею № 1 ім. Т.Г. Шевченка
Рівненської області.
86. Сказько Жанні Павлівні, Вчитель початкових класів Сарненського ліцею
№1 ім. Т.Г. Шевченка Рівненської області.
87. Стукал Ніні Іванівні, вчителю Дорогинського  закладу загальної середньої
освіти  І-ІІІ  ступенів  Томашівської  сільської  ради  Фастівського  району
Київської області
88. Сернюк Людмилі  Василівні,  вчителю Вараського  ліцею № 2 Вараської
територіальної громади Рівненської області/
89. Сидорак  Валентині  Іванівні,  керівнику  гуртка «Куток  живої  природи»
Івано-Франківського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді Івано-Франківської обласної ради.
90. Сизотченко Галині Олександрівні, вчителю КЗ «Заклад середньої освіти
І-ІІ ступенів с. Цекинівка» Ямпільської міської ради Вінницької області"
91. Табачніковій Оксані Григорівні,  вчителю філії  НВК (заклад дошкільної
освіти  -  заклад  середньої  освіти  І-ІІ  ступенів)  с.  Михайлівка  опорного
навчального закладу «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 ім.
Івана Богуна м. Ямпіль Вінницької області».



92. Ткачук  Василю  Вікторовичу, вчителю  Білоцерківська  загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 5 Білоцерківської міської ради Київської області.
93. Третяк Руслані Федорівні, вчителю Сарненської гімназії №3 Рівненської
області.
94. Туманян Тетяні Сергіївні, викладач біології, методисту наукового ліцею
комунального  закладу  вищої  освіти  «Хортицька  національна  навчально-
реабілітаційна академія» Запорізької області.
95. Фатєєвій  Світлані  Олександрівні,  вчителю  Миколаївської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Зачепилівської  селищної  ради
Харківської області
96. Фіголь  Ларисі  Анатоліївні,  заступнику  директора  з  НВР,  вчителю
Чернівецької гімназії №6 «Берегиня».

97. Фульмес  Марії  Дмитрівні,  вчителю  Чолгинського  ЗЗСО  І-ІІ  ступенів
Новояворівської міської ради Яворівського району Львівської області.
98. Хлус Ларисі Миколаївні, кандидату біологічних наук, доценту, методисту
Чернівецького ОЦЕНТУМ.
99. Хорошун  Вірі  Валентинівні,  керівнику  гуртка  «Географ-науковець»
КПНЗ ”Охтирський міський центр позашкільної освіти – Мала академія наук
учнівської молоді” Сумської області.
100. Христич  Наталії  Олександрівні,  вчителю  Пирятинського  ліцею  № 6
Пирятинської міської ради Полтавської області.
101. Цимбал Тамілі Володимирівні, керівнику гуртка «Ландшафтний дизайн з
елементами  комп’ютерного  проектування»  КПНЗ  «СЮН  Покровського
району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області.
102. Чепіль  Людмилі  Василівні,  кандидату  сільськогосподарських   наук,
доценту  кафедри  біології  тварин  Національного  університету  біоресурсів  і
природокористування України.
103. Чернишовій  Тетяні  Федорівні,  соціальному  педагогу  Виноградівського
закладу загальної середньої освіти ім. О.О. Банєва Болградської міської ради
Одеської області.
104. Чубій Оксані Романівні, керівнику гуртків "Юні екологи" комунального
закладу  Львівської  обласної  ради  "Львівський  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді"
105. Шабановій  Лілії  Сергіївні,  вчителю  керівник  гуртка  «Флористика  та
фітодизайн інтер’єру» КЗ «Плетеноташлицький ліцей» Злинської сільської ради
Кіровоградської області.
106. Шараха Ірині Миколаївні, вчителю Драбівського НВК «Заклад загальної
середньої  освіти  I-III  ступенів  ім.  С.В.  Васильченка  –гімназія»  черкаської
області.
107. Шереш  Світлані  Станіславівні, керівнику  гуртків  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Виноградівської  міської  ради
Закарпатської області.

108. Шиян  Галині  Григорівні,  завідуючій  зоолого-рослинницьким  відділом



Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції.

109. Щербак  Анжелі  Євгеніївні, педагогу-організатору  філії  дошкільне
відділення  закладу  середньої  освіти  І-ІІ  ступенів  с.  Цекинівка  опорного
навчального закладу «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с. Велика
Кісниця Ямпільської міської ради Вінницької області».

110. Яковенко Олені Станіславівні, керівнику гуртків Васильківської міської
станції юних натуралістів Київської області.

Директор                                                                          Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ
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