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Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

          «02» грудня 2020 р.            № 62

Про підсумки 
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 01 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 25 робіт  з  10 областей,  а  саме:
Донецької,  Дніпропетровської,  Закарпатської,  Запорізької,  Сумської,  Херсонської,
Хмельницької, Черкаської, 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. Олянюк  Маским,  учень  8-Б  класу  Комунального  закладу  навчально-виховного
комплексу  «Дитячий  садок  –  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Кам’янсько-
Дніпровської міської ради Запорізької області, з роботою «Річка Білозірка». (46 балів).
Керівник:  Школьний  Ігор  Петрович,  вчитель  Комунального  закладу  навчально-
виховного  комплексу  «Дитячий  садок  –  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»
Кам’янсько-Дніпровської міської ради Запорізької області.

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. Вихованці  гуртка  «Основи  генетики»  Комунального  закладу  «Центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради Херсонської



області, з роботою: «Якість поверхневих вод річки Кошова – правого рукава Дніпра».
(42  бали).  Керівник:.  Мудрак  Тетяна  Олександрівна,  керівник  гуртка  «Основи
генетики»  Комунального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді» Херсонської обласної ради Херсонської області

2. Кізенко  Олексій,  учень  7  класу  Комунального  закладу  «Середня  загальноосвітня
школа  №23»,  вихованець  гуртка  «Геологічне  краєзнавство»  Комунального  закладу
«Дитячий екологічний центр» Кам’янської міської ради Дніпропетровської області, з
роботою «Чаплинка – ліва притока річки Орелі (басейн нижньої течії р. Дніпро». (40
балів).  Керівник:  Кізенко  Оксана  Петрівна,  методист,  керівник  гуртка  «Геологічне
краєзнавство»  Комунального  закладу  «Дитячий  екологічний  центр»  Кам’янської
міської ради Дніпропетровської області.

3. Мудрак Катерина, вихованка гуртка «Тварини в нашому житті» Комунального закладу
«Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Херсонської  обласної
ради  Херсонської  області,  з  роботою  «Наш  біль  –  екологічний  стан  річки
Вірьовчиної».  (42 бали).  Керівник:  Коваленко Інна Володимирівна,  керівник гуртка
«Тварини  в  нашому  житті»  Комунального закладу  «Центр  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради Херсонської області.

4. Пелипенко  Евеліна,  учениця  7  класу  Лиманського  навчально-виховного  комплексу
«Загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад»  №1
Лиманської  міської  ради Донецької  області,  з  роботою «Річка Жеребець – перлина
Лиманщини»  (40  балів).  Керівник:  Римар  Наталія  Євгеніївна,  вчитель  хімії
Лиманського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад» №1 Лиманської міської ради Донецької області.

5. Ракочий Вітязьслав, учень 10-А класу гімназії №2 та Микичук Ольга, учениця 11-Б
класу  гімназії  №  5,  вихованці  секції  «Індивідуальна  робота  еколого-біологічного
напряму з обдарованими дітьми» ОЗБШ та гуртка «Юні господарочки» Комунального
закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді»,  з  роботою:  «Гуків  – Мала Буковинська річка».  (42 балів).  Керівник:  Хлус
Лариса Миколаївна, методист Комунального закладу «Чернівецький обласний центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»,  кандидат  біологічних  наук,
доцент.  Кузьмінська  Валентина  Василівна,  методист  Комунального  закладу
«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді».

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. Богомолов  Олександр,  учень  9-В  класу  Позашкільного  навчально-виховного
об’єднання  м.  Кам’янець  –  Подільський  Хмельницької  області,  з  роботою
«Гідробіологічна характеристика,  вплив,  заходи і  використання річки Дністер».  (36
балів).  Керівник:  Богомолова  Оксана  Антонівна,  керівник  гуртків,  Позашкільного
навчально-виховного об’єднання м. Кам’янець – Подільський Хмельницької області.

2. Давиденко  Артем,  учень  7  класу  Есманської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів,  вихованця  екологічного гуртка  «Дивосвіт»  Глухівського району  Сумської
області,  з  роботою  «Річка  Есмань  –  мала  річка  моєї  Батьківщини».  (38  балів).
Керівник:  Колесник  Валентина  Гаврилівна,  вчителю  Есманської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Глухівського району Сумської області.



3. Дорогій Дар’я, учениця 6-В класу загальної освітньої школи І-ІІІ ступенів №3,
вихованка  Закарпатського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді,  з  роботою  «Дослідження  річки  Ріка,  яка  протікає  на  території  Хустського
району».  (38  балів).  Керівник:  Шеверя  Владислава  Михайлівна,  керівник  гуртків
Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

4. Екологічний  загін  школи,  ланка  учнівського  колективу  8-9  класів
Скородистицької  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  «Школи  життєтворчості»
Іркліхвської  об’днаної  територіальної  громади  Черкаської  області,  з  роботою
«Зникаюча  річенька  в  рідному  краї»  (39  балів).  Керівник:  Загубинога  Оксана
Олексіївна,  вчитель  біології,  хімії  та  екології,  вчитель-методист  Скородистицької
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів «Школи життєтворчості» Іркліхвської об’днаної
територіальної громади Черкаської області.

5. Жигало Андрій, учень 8 класу та Жигало Олексій, учень 5 класу Кардашинська
загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів,  вихованці  гуртка  «Юні  фізіологи  рослин»
Комунального закладу «Центр позашкільної освіти» Голопристанської районної ради
Херсонської області, з роботою «Малі річки села Кардашинка». (35 балів). Керівник:
Жигало Наталія Валеріївна, вчитель біології Кардашинська загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів,  керівник  гуртка  «Юні  фізіологи  рослин»  Комунального  закладу  «Центр
позашкільної освіти» Голопристанської районної ради Херсонської області.

6. Зеленько Юрій, учень 7 класу Сасівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Свалявської районної ради Закарпатської області, з роботою «Гірська річка Вича». (37
балів).  Керівник:  Зеленько  Олена  Іллівна,  вчитель  географії  Сасівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Свалявської  районної  ради  Закарпатської
області.

7. Матяшов  Олександр,  учень  8-А класу Ічнянської  гімназії  імені  Васильченка
Ічнянської  міської  ради  Чернігівської  області,  з  роботою  «Річка  Іченька  –  річка
басейну Дніпра». (39 балів). Керівник: Забіла Світлана Михайлівна, вчителю географії
Ічнянської гімназії імені Васильченка Ічнянської міської ради Чернігівської області.

8. Сабов  Юліанна,  учениця  8  класу  Пасіцької  загальноосвітньої  школи  І-ІІ
ступенів Свалявської районної ради Закарпатської області, з роботою «Річка Латориця
–  мала  річка  моєї  Батьківщини».  (36  балів).  Керівник:  Кондря  Ганна  Богданівна,
вчитель  географії  Пасіцької  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Свалявської
районної ради Закарпатської області.

9. Учнівський колектив 8 класу, вихованці гуртка «Скаут» Енергодарського центру
туризму, краєзнавства та спорту Запорізької  області,  з роботою: «Мамай – Сурка –
річка з легенди». (38 балів). Керівник: Ленівець Григорій Володимирович, керівник
«Скаут» Енергодарського центру туризму, краєзнавства та спорту Запорізької області.

ІV. 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. Богомолова Оксана Антонівна, керівник гуртків, Позашкільного навчально-виховного
об’єднання м. Кам’янець – Подільський Хмельницької області.

2. Жигало Наталія Валеріївна, вчитель біології Кардашинська загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів,  керівник  гуртка  «Юні  фізіологи  рослин»  Комунального  закладу  «Центр
позашкільної освіти» Голопристанської районної ради Херсонської області.

3. Забіла Світлана Михайлівна, вчителю географії Ічнянської гімназії імені Васильченка
Ічнянської міської ради Чернігівської області.



4. Загубинога  Оксана  Олексіївна,  вчитель  біології,  хімії  та  екології,  вчитель-методист
Скородистицької  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  «Школи  життєтворчості»
Іркліхвської об’днаної територіальної громади Черкаської області.

5. Зеленько Олена  Іллівна,  вчитель  географії  Сасівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ
ступенів Свалявської районної ради Закарпатської області.

6. Кізенко  Оксана  Петрівна,  методист,  керівник  гуртка  «Геологічне  краєзнавство»
Комунального  закладу  «Дитячий  екологічний  центр»  Кам’янської  міської  ради
Дніпропетровської області.

7. Коваленко  Інна  Володимирівна,  керівник  гуртка  «Тварини  в  нашому  житті»
Комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»
Херсонської обласної ради Херсонської області.

8. Колесник Валентина Гаврилівна,  вчителю Есманської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ
ступенів Глухівського району Сумської області.

9. Кондря Ганна Богданівна,  вчитель  географії  Пасіцької  загальноосвітньої  школи І-ІІ
ступенів Свалявської районної ради Закарпатської області.

10. Кузьмінська  Валентина  Василівна,  методист  Комунального  закладу  «Чернівецький
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді».

11. Ленівець  Григорій  Володимирович,  керівник  «Скаут»  Енергодарського  центру
туризму, краєзнавства та спорту Запорізької області.

12. Мудрак  Тетяна  Олександрівна,  керівник  гуртка  «Основи  генетики»  Комунального
закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Херсонської
обласної ради Херсонської області.

13. Римар Наталія Євгеніївна, вчитель хімії Лиманського навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад»  №1
Лиманської міської ради Донецької області.

14. Хлус Лариса Миколаївна,  методист Комунального закладу «Чернівецький обласний
центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»,  кандидат  біологічних
наук, доцент.

15. Шеверя Владислава Михайлівна, керівник гуртків Закарпатського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді

16. Школьний  Ігор  Петрович,  вчитель  Комунального  закладу  навчально-виховного
комплексу  «Дитячий  садок  –  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Кам’янсько-
Дніпровської міської ради Запорізької 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 НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор                                   В. В. Вербицький


