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Про підсумки проведення 
Всеукраїнського екологічного конкурсу 
«Мала річка моєї батьківщини»

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді підбив
підсумки  Всеукраїнського  екологічного  конкурсу  «Мала  річка  моєї
батьківщини».

Конкурс  започатковано  з  1  січня  2019  року  спільно  з  Асоціацією
рибалок  України  з  метою  поглиблення  та  підвищення  якості  знань  учнів
закладів загальної середньої освіти і вихованців закладів позашкільної освіти
про навколишнє природне середовище, природні ресурси України та зокрема
водні  багатства  України;  розвитку  вмінь  досліджувати,  описувати  і
аналізувати отримані дані про малі річки своєї місцевості; залучення дітей до
природоохоронної діяльності та виховання дбайливого ставлення до природи
рідного краю, пропаганди ідей сталого розвитку.

Його учасниками стали учні 7-11 класів закладів загальної середньої
освіти,  вихованці  закладів  позашкільної  освіти  віком  від  12  до  18  років
включно, а також творчі учнівські об'єднання цих закладів. На розгляд журі
було  надіслано  78  робіт  з  19  областей,  а  саме:  Вінницької,
Дніпропетровської,  Житомирської,  Закарпатської,  Запорізької,  Івано-
Франківської, Київської,  Кіровоградської,  Луганської,  Львівської,  Одеської,
Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Херсонської, Хмельницької,
Чернівецької, Чернігівської.

Відповідно до висновків журі

НАКАЗУЮ:
І.  Переможцями,  що  посіли  І  місце  у  Всеукраїнському  конкурсі

«Мала  річка  моєї  батьківщини»  і  нагороджуються  грамотою
Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді



Міністерства  освіти  і  науки  України  та  грамотою  Асоціації  рибалок
України, є:

1. Дзюбенко  Назара,  учня  8  класу,  вихованця  екологічного  гуртка
«Кактусенята» Переяславського будинку художньої творчості дітей,
юнацтва та молоді Київської області (98 балів).

2. Дзюбенко Ярослава,  учня 8 класу,  вихованця екологічного гуртка
«Кактусенята» Переяславського будинку художньої творчості дітей,
юнацтва та молоді Київської області (96 балів).

3. Пластунову  Крістіну,  ученицю  9-А  класу  Міловського  ліцею
Міловської  селищної  ради  Старобільського  району  Луганської
області (96 балів).

4. Польового Андрія, Тюх Єлизавету, учнів 9 класу, вихованців гуртка
«Юні садівники» Вінницької обласної станції юних натуралістів (97
балів).

5. Ракочого  Вітязьслава,  вихованця  секції  «Індивідуальна  робота
еколого-біологічного  напряму  з  обдарованими  дітьми»  ОЗБШ
Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської  молоді,  учня  11-А  класу  Чернівецького
багатопрофільного ліцею  № 11 «Престиж» (96 балів).

6. Ракочого  Всеволода,  вихованця  гуртка  «Екологічний  Hand Made»
Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської  молоді,  учня  5-В  класу  Великокучурівського  закладу
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені В. Бузенка (96 балів).

7. Руденка  Дмитра,  учня  6-В  класу  Криворізької  загальноосвітньої
школи  №  41,  вихованця  гуртка  «Основи  гідробіології»
Комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Станція  юних
натуралістів  Покровського  району»  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської області (97 балів).

8. Смаль  Олександра,  учня  11  класу  Орлівського  закладу  загальної
середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Куликівської  селищної  ради
Чернігівської області (95 балів).

9. Сухомлина Дмитра,  учня  10 класу Криворізької  загальноосвітньої
школи  №  86,  вихованця  гуртка  «Дитячий  екологічний  рух»
Комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Станція  юних
натуралістів  Покровського  району»  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської області (97 балів).

10.Учнів краєзнавчого гуртка Великобудищанського спеціалізованого
закладу  освіти  І-ІІІ  ступенів  Великобудищанської  сільської  ради
Полтавської області (97 балів).



11.Фидру Валерію, ученицю 8 класу Вертокиївської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Житомирської області (98 балів).

12.Черкасову  Олександру,  Рудика  Олега,  учнів  7-А  класу
Старобільського ліцею № 2 Старобільської міської ради Луганської
області (95 балів).

         ІІ. Переможцями, що посіли ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі
«Мала  річка  моєї  батьківщини»  і  нагороджуються  грамотою
Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Міністерства  освіти  і  науки  України  та  грамотою  Асоціації  рибалок
України, є:

1. Бидловську  Яну,  вихованку  гуртка  «Основи  біології»
Комунального  закладу  Львівської  обласної  ради  «Львівський
обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді», ученицю Бібрського опорного закладу загальної середньої
освіти І-ІІІ  ступенів ім.  Уляни Кравченко Бібрської  міської  ради
Львівського району Львівської області (88 балів).

2. Власенко  Юрія,  Недоборенко  Євгена,  Онопрієнко  Дмитра,  учнів
Великобузівського  навчально-виховного  комплексу
«загальноосвітній  навчальний заклад І-ІІІ  ступенів  – дошкільний
навчальний  заклад»  Шишацької  селищної  ради  Полтавської
області (86 балів).

3. Ісіченко  Анну,  Ісіченко  Анастасію,  Говачанського  комунального
закладу  загальної  середньої  освіти  Терешківської  сільської  ради
Полтавського району Полтавської області (87 балів).

4. Макарчук  Анастасію,  ученицю  8  класу  ліцею  №  4,  вихованку
гуртка  «Кімнатне  озеленення»  Коломийського  навчально-
виробничого  центру  творчості  учнівської  молоді  Івано-
Франківської області (88 балів).

5. Марухно  Сергія,  учня  8  класу  Комунального  закладу
«Медвежанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Немирівської
міської ради Вінницької області (85 балів).

6. Мельник  Євгенію,  ученицю  9-А  класу  Опорного  закладу
«Заводська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1» Заводської
міської ради Полтавської області (88 балів).

7. Мороз  Вікторію,  ученицю  10-Б  класу  Коростенської
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 11 Житомирської області
(87 балів).



8. Підпонаровську  Ілону,  Вхованець  Ірину,  Мудрака  Максима,
Клименко Богдану, учнів Марківської загальноосвітньої школи І-ІІ
ступенів  Вапнярської  селищної  ради  Тульчинського  району
Вінницької області (87 балів).

9. Самойленко  Вікторію,  Цурашенко  Валерію,  вихованок  гуртка
«Основи  фенології»  Комунального  закладу  «Міський  еколого-
натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді»,  учениць  9
класу  навчально-виховного  комплексу  «Ліцей-спеціалізована
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10» Марганецької міської
ради Дніпропетровської області (86 балів).

10.Сенько  Анну,  ученицю  9-Б  класу  Опорного  закладу  «Заводська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1» Заводської міської ради
Полтавської області (87 балів).

11.Сімовича  Матвія,  учня  7  класу  Прибинської  загальноосвітньої
школи  І-ІІ  ступенів  Корюківської  міської  ради  Корюківського
району Чернігівської області (86 балів).

12.Скрипник  Ксенію,  вихованка  гуртка  «Юні  охоронці  природи»
Комунального  закладу  «Центр  позашкільної  освіти»
Мелітопольської міської ради Запорізької області (86 балів).

13.Учнівський колектив 8 класу Жеревецького навчально-виховного
комплексу  «загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІІ  ступенів  –
дошкільний  навчальний  заклад»  Лугинської  ОТГ  Корстенського
району Житомирської області (88 балів).

14.Фемяк Тетяну, ученицю 7 класу закладу загальної середньої освіти
І-ІІІ ступенів с. Романів Бібрської міської ради Львівського району
Львівської області (87 балів).

15.Яцук  Маргариту,  ученицю  8(4)  класу  Грозинської  гімназії
Коростенської ОТГ Житомирської області (86 балів).

            ІІІ. Переможцями, що посіли ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі
«Мала  річка  моєї  батьківщини»  і  нагороджуються  грамотою
Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Міністерства  освіти  і  науки  України  та  грамотою  Асоціації  рибалок
України, є:

1. Бойко-Івакову Анастасію, ученицю 9-В класу Арцизького закладу
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 5 Болградського району
Одеської області (77 балів).

2. Бошко  Дарину,  ученицю  7  класу  Копашнівського  закладу
загальної середньої освіти Закарпатської області (79 балів).



3. Вихованців  гуртка  «Основи  фенології»  Комунальної  організації
(установа, заклад) Шостинської міської станції юних натуралістів
Шостинської міської ради Сумської області (78 балів).

4. Данилюка  Олександра,  учня  8  класу  Левківського  ліцею
Глибочицької  сільської  ради  Житомирського  району
Житомирської області (77 балів).

5. Корвацького  Андрія,  Курчик  Яну,  Козак  Олену,  Максимишин
Анну,  вихованців  гуртка  «Флористика  та  фітодизайн  інтер’єру»
Комунального  закладу  Львівської  обласної  ради  «Львівський
обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді» (78 балів).

6. Кушнір  Уляну,  ученицю  8-В  класу  Ліцею  №  3  м.  Могилева  –
Подільського Вінницької області (76 балів).

7. Литовчук  Анастасію,  Матвієнко  Юлію,  Митюк  Валерію,
Клімашенко  Діану,  учениць  8  класу  Кинашівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Борзнянської міської ради
Чернігівської області (76 балів).

8. Луценка  Кирила,  учня  8  класу  Комунального  закладу
Кучерівського  навчально-виховний  комплекс:  «загальноосвітня
школа  І-ІІІ  ступенів,  дошкільний  навчальний  заклад
«Полісяночка»  Есманської  селищної  ради  Шостинського  району
Сумської області (78 балів).

9. Нємцева  Максима,  вихованця  гуртка  «Юні  екологи»
Старобільського  районного  Будинку  творчості  дітей  та  юнацтва
Луганської області (77 балів).

10.Оксюківського Олександра, учня 7 класу загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 8 м. Житомира (76 балів).

11.Поліщук  Поліну,  ученицю  8  класу  Комунального  закладу
«Долинська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  2  ім.  А.С.
Макаренка Долинської міської ради», учасницю міжрегіонального
освітнього  проєкту  «Степові  перлини рідного  краю»,  вихованку
гуртка  «Юні  охоронці  природи»  Комунального  закладу
«Кіровоградський  обласний  центр  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді»(78 балів).

12.Поляк Уляну, вихованку гуртка «Юні дослідники біорізноманіття»
Житомирського міського колегіуму (77 балів).

13.Поповича  Валерія,  учня  10-А  класу  Іршавського
загальноосвітнього  закладу  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  №  2
Закарпатської області (77 балів).



14.Роїк Анастасію, Роїк Христину, учениць Опорного комунального
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 м. Ходорів
Львівської області (75 балів).

15.Смук  Мар’яну,  ученицю  9  класу  Наконечнянського  закладу
загальної освіти І-ІІІ ступенів с. Наконечне 1 Яворівського району
Львівської області (78 балів).

16.Станєву  Катерину,  вихованку  гуртка  «Юні  охоронці  природи»
комунального закладу  «Міський Центр дитячої  творчості»  міста
Білгорода-Дністровського Одеської області (78 балів).

17.Стеблину  Назара,  учня  Комунального  закладу  «Долинська
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  2  ім.  А.С.  Макаренка
Долинської міської ради», учасника міжрегіонального освітнього
проєкту «Степові перлини рідного краю», вихованця гуртка «Юні
охоронці  природи»  Комунального  закладу  «Кіровоградський
обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді» (78 балів).

18.Учасників  краєзнавчого  гуртка  Комунального  закладу
«Мотовилівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ
ступенів  імені  І.М.  Мороза»  Любарської  селищної  ради
Житомирської області (77 балів).

19.Шеремет Дмитра, учня 7 класу Вороньківського ліцею імені О.Д.
Перелета  Чернухинської  селищної  ради  Полтавської  області  (75
балів).

20.Шибіцьку  Юлію,  ученицю  11  класу  Добронадіївського  закладу
загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  Попельнастівської
сільської  ради  Олександрівського  району,  учасницю
міжрегіонального  освітнього  проєкту  «Степові  перлини  рідного
краю», вихованку гуртка «Юні охоронці природи» Комунального
закладу  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» (78 балів).

            IV.  Надати подяку Національного еколого-натуралістичного
центру  Міністерства  освіти  і  науки  України  керівникам  учнівських
робіт,  що  визнані  переможцями  у  Всеукраїнському  конкурсі  «Мала
річка моєї Батьківщини» отримають керівники:

1. Август  Людмилі  Василівні,   вчителю  географії  Марківської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Вапнярської селищної ради
Тульчинського району Вінницької області.



2. Безворітній Олені Анатоліївні, вчителю біології та хімії Опорного
закладу  «Заводська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  1»
Заводської міської ради Полтавської області.

3. Білюку  Сергію  Леонідовичу,  вчителю  географії  Жеревецького
навчально-виховного  комплексу  «загальноосвітній  навчальний
заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Лугинської
ОТГ Корстенського району Житомирської області.

4. Бошко Світлані Володимирівні, керівнику гуртка «Юні лісівники»
Копашнівського закладу загальної середньої освіти Закарпатської
області.

5. Бутковій  Людмилі  Сергіївні,  керівнику  гуртка  «Юні  екологи»
Старобільського  районного  Будинку  творчості  дітей  та  юнацтва
Луганської області.

6. Валах Ірині Ігорівні, керівнику гуртка «Флористика та фітодизайн
інтер’єру»  Комунального  закладу  Львівської  обласної  ради
«Львівський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді».

7. Ганнич  Тетяні  Григорівні,  вчителю  біології  Кинашівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Борзнянської міської ради
Чернігівської області.

8. Гришановій  Євдокії  Василівні,  вчителю географії  Комунального
закладу  Кучерівського  навчально-виховний  комплекс:
«загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів,  дошкільний  навчальний
заклад  «Полісяночка»  Есманської  селищної  ради  Шостинського
району Сумської області.

9. Джеліловій  Зоремі  Рустемівні,  керівнику  гуртка  «Юні  охоронці
природи»  Комунального  закладу  «Центр  позашкільної  освіти»
Мелітопольської міської ради Запорізької області.

10.Дзюбенко  Олені  Володимирівні,  керівнику  екологічного  гуртка
«Кактусенята»  Переяславського  будинку  художньої  творчості
дітей, юнацтва та молоді Київської області.

11.Дрозд  Ользі  Степанівні,  вчителю  природознавства  Прибинської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Корюківської міської ради
Корюківського району Чернігівської області.

12.Дядюк  Наталії  Анатоліївні,  вчителю  географії  і  біології
Комунального закладу «Медвежанська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів» Немирівської міської ради Вінницької області.



13.Жерухі  Мар’яні  Василівні,  вчителю географії  Наконечнянського
закладу загальної освіти І-ІІІ ступенів с. Наконечне 1 Яворівського
району Львівської області.

14.Завидняк  Світлані  Федорівні,  вчителю  географії  Іршавського
загальноосвітнього  закладу  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  №  2
Закарпатської області.

15.Ільїн Людмилі Михайлівні, вчителю Вороньківського ліцею імені
О.Д. Перелета Чернухинської селищної ради Полтавської області.

16.Коломієць  Л.М.,  вчителю  біології,  вчителю-методисту
Старобільського  ліцею  №  2  Старобільської  міської  ради
Луганської області.

17.Кордонській  Альоні  Василівні,  вчителю  української  мови  та
літератури,  вчителю  –  методист  Ліцею  №  3  м.  Могилева  –
Подільського Вінницької області.

18.Кравченко  Лідії  Миколаївні,  вчителю  біології  та  хімії
Говачанського  комунального  закладу  загальної  середньої  освіти
Терешківської  сільської  ради  Полтавського  району  Полтавської
області.

19.Кузьмінській  Валентині  Василівні,  методисту  Чернівецького
обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді.

20.Лукаш  Наталії  Дмитрівні,  вчителю  вищої  категорії
Великобудищанського  спеціалізованого  закладу  освіти  І-ІІІ
ступенів Великобудищанської сільської ради Полтавської області.

21.Лукашенко Людмилі Володимирівні, вчителю Грозинської гімназії
Коростенської ОТГ Житомирської області.

22.Мигуну  Павлу  Петровичу,  методисту,  керівнику  гуртка  «Юні
садівники» Вінницької обласної станції юних натуралістів.

23.Нацевич Галині Дмитрівні, вчителю географії Левківського ліцею
Глибочицької  сільської  ради  Житомирського  району
Житомирської області.

24.Олексенко Оксані Анатоліївні, вчителю біології Опорного закладу
«Заводська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1» Заводської
міської ради Полтавської області.

25.Остапенко  Людмилі  Володимирівні,  керівнику  гуртка  «Основи
фенології»  Комунальної  організації  (установа,  заклад)
Шостинської  міської  станції  юних  натуралістів  Шостинської
міської ради Сумської області.



26.Панченко  Людмилі  Вікторівні,  вчителю  Вертокиївської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Житомирської області.

27.Парандич Любові Олександрівні, заступнику директора з виховної
роботи  Орлівського  закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ
ступенів Куликівської селищної ради Чернігівської області.

28.Пастушковій  Анні  Валеріївні,  керівнику  гуртка  «Основи
фенології»  Комунального  закладу  «Міський  еколого-
натуралістичний центр  дітей  та  учнівської  молоді  Марганецької
міської ради Дніпропетровської області».

29.Пилипенко Андрію Володимировичу, вчителю Міловського ліцею
Міловської  селищної  ради  Старобільського  району  Луганської
області.

30.Плюшко Катерині Анатоліївні, вчителю загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 8 м. Житомира.

31.Романенко Оксані  Анатоліївні,  керівнику гуртка  «Юні  охоронці
природи»  комунального  закладу  «Міський  Центр  дитячої
творчості» міста Білгорода-Дністровського Одеської області.

32.Рудик Наталії Антонівні, вчителю географії Комунального закладу
«Мотовилівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ
ступенів  імені  І.М.  Мороза»  Любарської  селищної  ради
Житомирської області.

33.Самсоновій  Ользі  Сергіївні,  вчителю  географії  Коростенської
загальноосвітньої  школи  І–ІІІ  ступенів  №  11  Житомирської
області.

34.Скільській Галині Іванівні, методисту Коломийського навчально-
виробничого  центру  творчості  учнівської  молоді  Івано-
Франківської області.

35.Тесленко  Наталії  Василівні,  керівнику  гуртків  «Дитячий
екологічний  рух»  та  «Основи  гідробіології»  Комунального
позашкільного  навчального  закладу  «Станція  юних  натуралістів
Покровського  району»  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської області.

36.Хлус  Ларисі  Миколаївні,  методисту  Чернівецького  обласного
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,
кандидат біологічних наук, доцент.

37.Царьовій  Людмилі  Петрівні,  вчителю  географії  Арцизького
закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  №  5
Болградського району Одеської області.



38.Цимбал  Галині  Володимирівні,  керівнику  гуртка  «Основи
біології»  Комунального  закладу  Львівської  обласної  ради
«Львівський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді», вчителю біології Бібрського опорного закладу
загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  ім.  Уляни  Кравченко
Бібрської міської ради Львівського району Львівської області.

39.Черевко  Жанні  Адамівні,  вчителю  Опорного  комунального
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 м. Ходорів
Львівської області.

40.Шведенко Тетяні Сергіївні, вчителю географії Великобузівського
навчально-виховного  комплексу  «загальноосвітній  навчальний
заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Шишацької
селищної ради Полтавської області.

41.Штайн  Марії  Степанівні,  вчителю  географії  закладу  загальної
середньої  освіти І-ІІІ  ступенів с.  Романів Бібрської  міської ради
Львівського району Львівської області.

42.Юрчуку Євгенію Сергійовичу, керівнику гуртка «Юні дослідники
біорізноманіття» Житомирського міського колегіуму.

43.Яковенко  Ользі  Іванівні,  завідувачці  еколого-натуралістичним
відділом  комунального  закладу  «Міський  Центр  дитячої
творчості» міста Білгорода-Дністровського Одеської області.

V.  Адміністрація  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  щиро  дякує
керівникам  закладів  загальної  середньої  та  позашкільної  освіти  за
проведену на високому рівні організаційну роботу в цьому напрямі.

Директор                                                                      Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ
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