
        07 грудня 2021                                                                                          № 87

Про підсумки 
Всеукраїнського еколого-
натуралістичного походу 
«Біощит-2021»

Відповідно до Плану роботи Національного еколого-натуралістичного
центру на  2021 рік,  затвердженого  Міністерством освіти і  науки України,
Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді  МОН
України  провів  щорічний  екологічний  конкурс  Всеукраїнський  еколого-
натуралістичний похід «Біощит-2021».

Конкурс проводиться з метою залучення учнівської молоді до роботи з
дослідження та впровадження в практику біологічних методів захисту лісу,
саду  та  сільськогосподарських  культур  від  шкідників  та  зорієнтований на
поширення  знань  про  корисну  роль  безхребетних,  їхньої  значущої  ролі  в
екосистемі  та  регуляції  чисельності  шкідливих  комах,  запиленні  рослин,
ґрунтоутворенні;  підвищення  стійкості  лісових  насаджень  завдяки
проведенню  комплексних  біологічних  лісозахисних  заходів  та  збереження
біологічного різноманіття.

У  2021  році  в  конкурсі  взяли  участь  вихованці  закладів  загальної
середньої  та  позашкільної  освіти  із  9  областей:  Волинської,
Дніпропетровської,  Запорізької,  Одеської,  Полтавської,  Сумської,
Херсонської, Хмельницької, Чернівецької областей.

На розгляд журі подано 56 робіт за операціями: «Мурашка», «Джміль»,
«Махаон»,  «Реміза».  Майже  половина  з  них  були  роботи  за  операцією
«Мурашка», хоча не завжди їхній зміст відповідав дослідженням саме рудих
лісових мурашок — як основного об'єкта досліджень.

Журі  також звертає  увагу  керівників  на  залучення  дітей  і  до  інших
операцій.  Адже  «Біощит»  —  це  комплексна  програма  з  охорони  та
практичного використання корисних комах.  Крім того,  журі наголошує на
необхідності  у  проведенні  самостійних  досліджень  та  спостережень  у



природі. Роботи, що містять лише інформацію з інтернетних джерел, журі не
оцінювалися.

Загалом конкурсантами було проведено пізнавальну робота з вивчення
корисної  ролі  комах. Перед виходом у природу,  діти разом з  керівниками
опрацьовували  відповідну  літературу,  готували  реферати,  брошури,  були
організовані  перегляди  документальних  фільмів  про  життя  комах,  у
молодших класах були проведені виставки малюнків, вікторини, конкурси на
кращий авторський вірш та розповідь.

Результатом досліджень та спостережень у природі стало проведення
інвентаризації  та  паспортизації  мурашників,  а  також  паспортизація
комплексів гнізд рудих лісових мурашок,  покращення умов існування цих
корисних комах, виявлення та картування місць перебування рідкісних видів
комах, розробка конкретних заходів з охорони рідкісних і зникаючих видів,
виявлення  та  картування  колоній  і  місць  перебування  диких  комах-
запилювачів, контроль за станом гнізд та їхня охорона, створення і охорона
реміз,  підтримання  їх  у  функціональному  стані,  а  також  агітація  та
пропаганда дбайливого ставлення до корисних комах.

На підставі висновків журі конкурсу

НАКАЗУЮ:
І.  За  кращі  показники проведеної  роботи в  еколого-натуралістичному
поході «Біощит – 2021» визнати переможцями та нагородити грамотою
Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Міністерства освіти і науки України:

за І місце (95 балів)

1. Вихованців  гуртка  «Екостудія  народних  ремесел»  Центру
позашкільної освіти Кролевецької міської ради Сумської області.

2. Вихованців гуртка «Природа рідного краю» Шепетівського міського
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Хмельницької області.

3. Вихованців  гуртка  «Цікава  зоологія»  та  «Чарівний  світ  природи»
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді.

4. Вихованців  загону  «Зелений  патруль»  Іванівського  ліцею  №  2
Іванівської селищної ради Херсонської області.

5. Гордієнко Дарину, ученицю 9 класу Вороньківського ліцею імені О.Д.
Перелета Чорнухинської селищної ради Полтавської області.



6. Ілляшенка  Кіріла,  вихованця  гуртка  «Юні  лісівники»
учнівського лісництва  «Паросток»  Державного  підприємства
«Сумське  лісове  господарство»,  Центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Сумської міської ради.

7. Кириченко  Єлизавету,  ученицю  7-А  класу  Павлоградської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9, вихованку гуртка «Юні
зоологи» Комунального позашкільного навчального закладу «Станція
юних натуралістів» м. Павлограда Дніпропетровської області.

8. Лар’яновського  Івана,  вихованця  гуртка  «Юні  флористи»
комунального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді»  Херсонської  обласної  ради,  учня  6  класу
Кізомиської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Білозерської
селищної ради Херсонського району Херсонської області.

9. Леонова Назара, Поздняка Данила, Фурсенко Олександра, вихованців
учнівського лісництва «Дубок» Комунального закладу позашкільної
освіти  «Голопристанський  міський  Центр  дитячої  та  юнацької
творчості» Голопристанської міської ради Херсонської області.

10.Марченко  Альбіну,  ученицю  9  класу  Філії  Великобілозерського
навчально-виховного  комплексу  №  1  (школа  –  дитячий  садок)
Великобілозерської сільської ради Василівського району Запорізької
області Великобілозерської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №
3.

11.Нігруцу  Лілію,  вихованку  секції  МАН  «Екологія»  комунального
закладу  «Міський  Центр  дитячої  творчості»  м.  Білгорода  –
Дністровського Одеської області.

12.Павленко  Віталія,  учня  4  класу  навчально-виховного  комплексу  №
291, вихованця гуртка «Юні екологи» Комунального позашкільного
навчального  закладу  «Станція  юних  натуралістів  Тернівського
району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області.

13.Учнівський  колектив  7  класу  закладу  загальної  середньої  освіти
«Мостищенська  гімназія»  Камінь  –  Каширської  міської  ради
Волинської області.

за ІІ місце (85 балів)
1. Вихованців гуртка «Любителі домашніх тварин» Ківерцівського центру

позашкільної освіти Ківерцівської міської ради Волинської області.
2. Вихованців  гуртка  «Чарівний  світ  природи»  та  «Я  серед  природи»

Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді.



3. Вихованців гуртка «Юні зоологи» Комунальної організації (установа,
заклад)  Шостинської  міської  станції  юних натуралістів  Шостинської
міської ради Сумської області.

4. Вихованців  Куснищанського  учнівського  лісництва  Комунального
закладу  «Будинок  дитячої  творчості  Любомльської  міської  ради»
Волинської області.

5. Возного Костянтина, Джелілову Аліану, вихованців гуртка «Юні друзі
природи»  Комунального  закладу  «Центр  позашкільної  освіти»
Мелітопольської міської ради Запорізької області.

6. Жувак  Вікторію,  Жувак  Ірину,  вихованок  загону  «Юні  екологи»
Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Котелевської  селищної  ради
Полтавської області.

7. Задніпряного  Костянтина,  учня  5  класу  Олександрівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Каланчацької  селищної  ради
Херсонської області.

8. Мороза  Дмитра,  учня  8  класу  закладу  загальної  середньої  освіти
«Підцир’ївський ліцей» Камінь – Каширської міської ради Волинської
області.

9. Наумчик  Яну,  ученицю  7-А  класу  Опорного  освітнього  закладу
«Навчально-виховний комплекс Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
гімназія» смт. Голоби Голобської селищної ради Ковельського району
Волинської області.

10.Пожогу  Діну,  ученицю  7  класу  загальноосвітньої  школи  №  10  м.
Чернівці,  вихованку гуртка «Екологічний  Hand Made» Чернівецького
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

11.Ракочого  Всеволода,  учня  5-В  класу  Великокучурівського  закладу
загальної освіти ім. В. Бузенка, вихованця гуртка «Екологічний  Hand
Made»  Чернівецького  обласного  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді.

12.Сидорука  Іллю,  учня  7  класу,  вихованця  гуртка  «Юний  еколог»
Комунального  закладу  загальної  середньої  освіти  «Носачевицька
гімназія»  Рожищенської  міської  ради  Луцького  району  Волинської
області.

13.Сліщук  Софію,  ученицю  7-А  класу  Опорного  освітнього  закладу
«Навчально-виховний комплекс Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
гімназія» смт. Голоби Голобської селищної ради Ковельського району
Волинської області.

14.Сніжинську Тетяну, ученицю 9 класу, вихованку учнівського лісництва
«Дивосвіт»  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Окнянської



селищної ради Окнянського району Одеської області.
15.Супрун  Дар’ю,  вихованку  гуртка  «Юні  рослинники»  Філії

Великобілозерського  навчально-виховного  комплексу  №  1  (школа  –
дитячий  садок)  Великобілозерської  сільської  ради  Василівського
району  Запорізької  області  Великобілозерської  загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів № 3.

за ІІІ місце (75 балів)
1. Беневсько  Святослава,  учня  7-Б  класу  Опорного  освітнього  закладу

«Навчально-виховний комплекс Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
гімназія» смт. Голоби Голобської селищної ради Ковельського району
Волинської області.

2. Борисюка  Георгія,  учня  7-А  класу  Опорного  освітнього  закладу
«Навчально-виховний комплекс Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
гімназія» смт. Голоби Голобської селищної ради Ковельського району
Волинської області.

3. Вихованців гуртка «Єкос» Херсонської загальноосвітньої  школи І-ІІІ
ступенів № 53 Херсонської міської ради.

4. Вихованців  гуртка  «Любителі  домашніх  тварин»  Миргородського
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Полтавської області.

5. Вихованців гуртка «Людина і довкілля» Будинку дитячої та юнацької
творчості «Центр розвитку дітей та молоді» бердянської міської ради
Запорізької області.

6. Вихованців  гуртка  «Юні  біологи»  філії  Полтавського  обласного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Полтавському
районі.

7. Вихованців  гуртка  «Юні  екологи»  Комунального  закладу  «Міський
еколого-натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді
Марганецької міської ради Дніпропетровської області».

8. Вихованців  Новорудського  учнівського  лісництва  Маневицького
центру  творчості  дітей  та  юнацтва  Маневицької  селищної  ради
Волинської області.

9. Долгу Ірину, ученицю 10 класу Полянського опорного закладу освіти
Клішківецької ОТГ Чернівецької області.

10.Лім  Богдану,  здобувачку  освіти  3  класу  Любимівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Іванівської  селищної  ради
Генічеського району Херсонської області.

11.Мамотенко  Валерію,  вихованку  гуртка  «Загальна  біологія»



комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Станція  юних
натуралістів» м. Павлограда, ученицю 11 класу комунального закладу
освіти  «Павлоградська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  15»
Павлоградської міської ради Дніпропетровської області.

12.Наумчика  Артема,  учня  7-А  класу  Опорного  освітнього  закладу
«Навчально-виховний комплекс Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
гімназія» смт. Голоби Голобської селищної ради Ковельського району
Волинської області.

13.Нігай Анну, ученицю 10 класу Полянського опорного закладу освіти
Клішківецької ОТГ Чернівецької області.

14.Плотнікова  Максима,  учня  7-А  класу  Опорного  освітнього  закладу
«Навчально-виховний комплекс Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
гімназія» смт. Голоби Голобської селищної ради Ковельського району
Волинської області.

15.Семенюка Матвія, учня 9 класу Опорного закладу загальної середньої
освіти «Троянівський ліцей» Маневицької селищної ради Волинської
області.

16.Семенюка  Олексія,  Романюк  Катерину,  вихованців  Маневицького
учнівського  лісництва  Маневицького  центру  творчості  дітей  та
юнацтва Маневицької селищної ради Волинської області.

17.Учнівський  колектив  5-6  класів  Комунального  закладу  «Бердянська
загальноосвітня санаторна школа – інтернат І-ІІІ ступенів» Запорізької
обласної ради.

18.Учнівський  колектив  6-А  класу  закладу  загальної  середньої  освіти
«Видертський  ліцей»  Камінь  –  Каширської  міської  ради  Волинської
області.

19.Учнівський  колектив  7-А  класу  Енергодарської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  №  7  Енергодарської  міської  ради  Запорізької
області.

20.Учнівський  та  педагогічний  колектив  Кременчуцького  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Полтавської області.

ІI.  За  орієнтування  учнівської  молоді  на  дослідження  та  поширення
знань  про  корисну  роль  безхребетних,  формування  екологічної
свідомості,  проведення  природоохоронно-просвітницької  діяльності
надати  подяки  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  МОН України  вчителям та  керівникам учнівських
робіт,  що  посіли  призові  місця  у  Всеукраїнському  еколого-
натуралістичному поході «Біощит – 2021»:



1. Антонюку Петру Сергійовичу, керівнику Куснищанського учнівського
лісництва  Комунального  закладу  «Будинок  дитячої  творчості
Любомльської міської ради» Волинської області.

2. Афоніній  Олені  Геннадіївні,  вчителю  хімії  та  біології  Херсонської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 53 Херсонської міської ради.

3. Бадраку  Олександру  Вікторовичу,  керівнику  гуртка  «Юні  зоологи»
Комунальної організації (установа, заклад) Шостинської міської станції
юних натуралістів Шостинської міської ради Сумської області.

4. Бажану Євгенію Анатолійовичу, керівнику гуртка «Юні біологи» філії
Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді Полтавському районі.

5. Басанській  Владлені  Дмитрівні,  керівнику  гуртка  «Юні  екологи»
Комунального закладу «Міський еколого-натуралістичний центр дітей
та  учнівської  молоді  Марганецької  міської  ради  Дніпропетровської
області».

6. Бєльській  Валентині  Василівні,  директору  Кременчуцького  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Полтавської області.

7. Будченко  Оксані  Анатоліївні,  вихователю  Комунального  закладу
«Бердянська загальноосвітня санаторна школа – інтернат І-ІІІ ступенів»
Запорізької обласної ради.

8. Булах  Т.В.,  керівнику  гуртка  «Екостудія  народних  ремесел»  Центру
позашкільної освіти Кролевецької міської ради Сумської області.

9. Бурді  Л.В.,  класному  керівнику  9  класу  Іванівського  ліцею  №  2
Іванівської селищної ради Херсонської області.

10.Вавдіюк  Оксані  Василівні,  вчителю  біології  закладу  загальної
середньої  освіти  «Мостищенська  гімназія»  Камінь  –  Каширської
міської ради Волинської області.

11.Гальом  Оксані  Іванівні,  керівнику  шкільного  лісництва,  вчителю
природознавства  закладу  загальної  середньої  освіти  «Підцир’ївський
ліцей» Камінь – Каширської міської ради Волинської області.

12.Гринцевич  О.В.,  вчителю  початкових  класів  Любимівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Іванівської  селищної  ради
Генічеського району Херсонської області.

13.Джеліловій Заремі Рустемівні, керівнику гуртка «Юні друзі природи»
Комунального закладу «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської
міської ради Запорізької області.

14.Жембій Валентині Всеволодівні, керівнику гуртка «Юні рослинники»
Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Окнянської  селищної  ради
Окнянського району Одеської області.



15.Задніпряній  Ганні  Миколаївні,  практичному  психологу
Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Каланчацької
селищної ради Херсонської області.

16.Ісаковій  Тетяні  Сергіївні,  керівнику  гуртка  «Любителі  домашніх
тварин»  Ківерцівського  центру  позашкільної  освіти  Ківерцівської
міської ради Волинської області.

17.Камишенко  Ларисі  Миколаївні,  керівнику  гуртка  «Юні  флористи»
комунального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді» Херсонської обласної ради.

18.Кириченко  Катерині  Борисівні,  директору,  керівнику  гуртків
Комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Станція  юних
натуралістів» м. Павлограда Дніпропетровської області.

19.Клімарчук  Олесі  Володимирівні,  вчителю  біології  закладу  загальної
середньої  освіти  «Видертський  ліцей»  Камінь  –  Каширської  міської
ради Волинської області.

20.Ковальчук Альоні Олександрівні, керівнику гуртка «Природа рідного
краю»  Шепетівського  міського  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Хмельницької області.

21.Колевид  Лесі  Олексіївні,  керівнику  загону  «Юні  екологи»  Будинку
дитячої та юнацької творчості Котелевської селищної ради Полтавської
області.

22.Костюк  Оксані  Анатоліївні,  керівнику  гуртків  «Цікава  зоологія»  та
«Чарівний  світ  природи»  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді.

23.Кузьмінській  Валентині  Валентинівні,  методисту,  керівнику  гуртка
«Екологічний  Hand Made» Чернівецького  обласного  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді

24.Луць  Людмилі  Іванівні,  керівнику  Новорудського  учнівського
лісництва  Маневицького  центру  творчості  дітей  та  юнацтва
Маневицької селищної ради Волинської області.

25.Ляшенко  Світлані  Іванівні,  вчителю  зарубіжної  літератури
Вороньківського ліцею імені  О.Д.  Перелета  Чорнухинської  селищної
ради Полтавської області.

26.Мазанці  Світлані  Вікторівні,  керівнику  гуртка  «Любителі  домашніх
тварин»  Миргородського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Полтавської області.

27.Маловічку  Віктору  Олексійовичу,  вчителю  біології  Філії
Великобілозерського  навчально-виховного  комплексу  №  1  (школа  –
дитячий  садок)  Великобілозерської  сільської  ради  Василівського



району  Запорізької  області  Великобілозерської  загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів № 3.

28.Мамотенко Юлії Олександрівні, керівнику гуртка «Загальна біологія»
комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Станція  юних
натуралістів» м. Павлограда Дніпропетровської області.

29.Медведюк  Ользі  Миколаївні,  керівнику  Маневицького  учнівського
лісництва  Маневицького  центру  творчості  дітей  та  юнацтва
Маневицької селищної ради Волинської області.

30.Мельник Д.С., вчителю біології Полянського опорного закладу освіти
Клішківецької ОТГ Чернівецької області.

31.Мельник О.Б., вчителю географії Полянського опорного закладу освіти
Клішківецької ОТГ Чернівецької області.

32.Михальчук  Юлії  Василівні,  вчителю  природознавства  закладу
загальної середньої освіти «Видертський ліцей» Камінь – Каширської
міської ради Волинської області.

33.Немченко  Ганні  Олексіївні,  керівнику  гуртка  «Людина  і  довкілля»
Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  «Центр  розвитку  дітей  та
молоді» Бердянської міської ради Запорізької області.

34.Ніколенко  Світлані  Вікторівні,  керівнику  гуртка  «Юні  лісівники»
Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Сумської
міської ради Сумської області.

35.Пархоменко  Наталії  Новомирівні,  керівнику  гуртка  «Юні  екологи»
Комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Станція  юних
натуралістів  Тернівського  району»  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської області.

36.Петренко Вікторії Юріївні, керівнику гуртків «Чарівний світ природи»
та  «Я  серед  природи»  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді.

37.Романенко  Оксані  Анатоліївні,  керівнику  секції  МАН  «Екологія»,
методисту  еколого-натуралістичного  відділу  комунального  закладу
«Міський  Центр  дитячої  творчості»  м.  Білгорода  –  Дністровського
Одеської області.

38.Семенюк  Лілії  Василівні,  керівнику  Троянівського  учнівського
лісництва,  вчителю  біології  та  екології  Опорного  закладу  загальної
середньої  освіти  «Троянівський  ліцей»  Маневицької  селищної  ради
Волинської області.

39.Сидорук  Світлані  Леонідівні,  вчителю біології  і  хімії  Комунального
закладу  загальної  середньої  освіти  «Носачевицька  гімназія»
Рожищенської міської ради Луцького району Волинської області.



40.Таран Людмилі Анатоліївні, вчителю біології, вчителю вищої категорії,
«вчитель-методист»  Енергодарської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів № 7 Енергодарської міської ради Запорізької області.

41.Фемич  Наталі  Іванівні,  керівнику  учнівського  лісництва  «Дубок»
Комунального  закладу  позашкільної  освіти  «Голопристанський
міський  Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»  Голопристанської
міської ради Херсонської області.

42.Філіпчук  Тетяні  Анатоліївні,  вчителю  біології  Опорного  освітнього
закладу  «Навчально-виховний  комплекс  Загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ступенів  –  гімназія»  смт.  Голоби  Голобської  селищної  ради
Ковельського району Волинської області.

43.Штанько  В.Р.,  вчителю  біології  Іванівського  ліцею  №  2  Іванівської
селищної ради Херсонської області.

          Директор                                                                 Володимир Вербицький


	НАКАЗУЮ:
	І. За кращі показники проведеної роботи в еколого-натуралістичному поході «Біощит – 2021» визнати переможцями та нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України:
	за І місце (95 балів)
	1. Вихованців гуртка «Екостудія народних ремесел» Центру позашкільної освіти Кролевецької міської ради Сумської області.
	2. Вихованців гуртка «Природа рідного краю» Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Хмельницької області.
	3. Вихованців гуртка «Цікава зоологія» та «Чарівний світ природи» Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
	4. Вихованців загону «Зелений патруль» Іванівського ліцею № 2 Іванівської селищної ради Херсонської області.
	5. Гордієнко Дарину, ученицю 9 класу Вороньківського ліцею імені О.Д. Перелета Чорнухинської селищної ради Полтавської області.
	6. Ілляшенка Кіріла, вихованця гуртка «Юні лісівники» учнівського лісництва «Паросток» Державного підприємства «Сумське лісове господарство», Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Сумської міської ради.
	7. Кириченко Єлизавету, ученицю 7-А класу Павлоградської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9, вихованку гуртка «Юні зоологи» Комунального позашкільного навчального закладу «Станція юних натуралістів» м. Павлограда Дніпропетровської області.
	8. Лар’яновського Івана, вихованця гуртка «Юні флористи» комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради, учня 6 класу Кізомиської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Білозерської селищної ради Херсонського району Херсонської області.
	9. Леонова Назара, Поздняка Данила, Фурсенко Олександра, вихованців учнівського лісництва «Дубок» Комунального закладу позашкільної освіти «Голопристанський міський Центр дитячої та юнацької творчості» Голопристанської міської ради Херсонської області.
	10. Марченко Альбіну, ученицю 9 класу Філії Великобілозерського навчально-виховного комплексу № 1 (школа – дитячий садок) Великобілозерської сільської ради Василівського району Запорізької області Великобілозерської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 3.
	11. Нігруцу Лілію, вихованку секції МАН «Екологія» комунального закладу «Міський Центр дитячої творчості» м. Білгорода – Дністровського Одеської області.
	12. Павленко Віталія, учня 4 класу навчально-виховного комплексу № 291, вихованця гуртка «Юні екологи» Комунального позашкільного навчального закладу «Станція юних натуралістів Тернівського району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області.
	13. Учнівський колектив 7 класу закладу загальної середньої освіти «Мостищенська гімназія» Камінь – Каширської міської ради Волинської області.
	за ІІ місце (85 балів)
	1. Вихованців гуртка «Любителі домашніх тварин» Ківерцівського центру позашкільної освіти Ківерцівської міської ради Волинської області.
	2. Вихованців гуртка «Чарівний світ природи» та «Я серед природи» Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
	3. Вихованців гуртка «Юні зоологи» Комунальної організації (установа, заклад) Шостинської міської станції юних натуралістів Шостинської міської ради Сумської області.
	4. Вихованців Куснищанського учнівського лісництва Комунального закладу «Будинок дитячої творчості Любомльської міської ради» Волинської області.
	5. Возного Костянтина, Джелілову Аліану, вихованців гуртка «Юні друзі природи» Комунального закладу «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької області.
	6. Жувак Вікторію, Жувак Ірину, вихованок загону «Юні екологи» Будинку дитячої та юнацької творчості Котелевської селищної ради Полтавської області.
	7. Задніпряного Костянтина, учня 5 класу Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Каланчацької селищної ради Херсонської області.
	8. Мороза Дмитра, учня 8 класу закладу загальної середньої освіти «Підцир’ївський ліцей» Камінь – Каширської міської ради Волинської області.
	9. Наумчик Яну, ученицю 7-А класу Опорного освітнього закладу «Навчально-виховний комплекс Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» смт. Голоби Голобської селищної ради Ковельського району Волинської області.
	10. Пожогу Діну, ученицю 7 класу загальноосвітньої школи № 10 м. Чернівці, вихованку гуртка «Екологічний Hand Made» Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.
	11. Ракочого Всеволода, учня 5-В класу Великокучурівського закладу загальної освіти ім. В. Бузенка, вихованця гуртка «Екологічний Hand Made» Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.
	12. Сидорука Іллю, учня 7 класу, вихованця гуртка «Юний еколог» Комунального закладу загальної середньої освіти «Носачевицька гімназія» Рожищенської міської ради Луцького району Волинської області.
	13. Сліщук Софію, ученицю 7-А класу Опорного освітнього закладу «Навчально-виховний комплекс Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» смт. Голоби Голобської селищної ради Ковельського району Волинської області.
	14. Сніжинську Тетяну, ученицю 9 класу, вихованку учнівського лісництва «Дивосвіт» Будинку дитячої та юнацької творчості Окнянської селищної ради Окнянського району Одеської області.
	15. Супрун Дар’ю, вихованку гуртка «Юні рослинники» Філії Великобілозерського навчально-виховного комплексу № 1 (школа – дитячий садок) Великобілозерської сільської ради Василівського району Запорізької області Великобілозерської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 3.
	за ІІІ місце (75 балів)
	1. Беневсько Святослава, учня 7-Б класу Опорного освітнього закладу «Навчально-виховний комплекс Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» смт. Голоби Голобської селищної ради Ковельського району Волинської області.
	2. Борисюка Георгія, учня 7-А класу Опорного освітнього закладу «Навчально-виховний комплекс Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» смт. Голоби Голобської селищної ради Ковельського району Волинської області.
	3. Вихованців гуртка «Єкос» Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 53 Херсонської міської ради.
	4. Вихованців гуртка «Любителі домашніх тварин» Миргородського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Полтавської області.
	5. Вихованців гуртка «Людина і довкілля» Будинку дитячої та юнацької творчості «Центр розвитку дітей та молоді» бердянської міської ради Запорізької області.
	6. Вихованців гуртка «Юні біологи» філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Полтавському районі.
	7. Вихованців гуртка «Юні екологи» Комунального закладу «Міський еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді Марганецької міської ради Дніпропетровської області».
	8. Вихованців Новорудського учнівського лісництва Маневицького центру творчості дітей та юнацтва Маневицької селищної ради Волинської області.
	9. Долгу Ірину, ученицю 10 класу Полянського опорного закладу освіти Клішківецької ОТГ Чернівецької області.
	10. Лім Богдану, здобувачку освіти 3 класу Любимівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Іванівської селищної ради Генічеського району Херсонської області.
	11. Мамотенко Валерію, вихованку гуртка «Загальна біологія» комунального позашкільного навчального закладу «Станція юних натуралістів» м. Павлограда, ученицю 11 класу комунального закладу освіти «Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15» Павлоградської міської ради Дніпропетровської області.
	12. Наумчика Артема, учня 7-А класу Опорного освітнього закладу «Навчально-виховний комплекс Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» смт. Голоби Голобської селищної ради Ковельського району Волинської області.
	13. Нігай Анну, ученицю 10 класу Полянського опорного закладу освіти Клішківецької ОТГ Чернівецької області.
	14. Плотнікова Максима, учня 7-А класу Опорного освітнього закладу «Навчально-виховний комплекс Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» смт. Голоби Голобської селищної ради Ковельського району Волинської області.
	15. Семенюка Матвія, учня 9 класу Опорного закладу загальної середньої освіти «Троянівський ліцей» Маневицької селищної ради Волинської області.
	16. Семенюка Олексія, Романюк Катерину, вихованців Маневицького учнівського лісництва Маневицького центру творчості дітей та юнацтва Маневицької селищної ради Волинської області.
	17. Учнівський колектив 5-6 класів Комунального закладу «Бердянська загальноосвітня санаторна школа – інтернат І-ІІІ ступенів» Запорізької обласної ради.
	18. Учнівський колектив 6-А класу закладу загальної середньої освіти «Видертський ліцей» Камінь – Каширської міської ради Волинської області.
	19. Учнівський колектив 7-А класу Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Енергодарської міської ради Запорізької області.
	20. Учнівський та педагогічний колектив Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Полтавської області.
	ІI. За орієнтування учнівської молоді на дослідження та поширення знань про корисну роль безхребетних, формування екологічної свідомості, проведення природоохоронно-просвітницької діяльності надати подяки Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України вчителям та керівникам учнівських робіт, що посіли призові місця у Всеукраїнському еколого-натуралістичному поході «Біощит – 2021»:
	1. Антонюку Петру Сергійовичу, керівнику Куснищанського учнівського лісництва Комунального закладу «Будинок дитячої творчості Любомльської міської ради» Волинської області.
	2. Афоніній Олені Геннадіївні, вчителю хімії та біології Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 53 Херсонської міської ради.
	3. Бадраку Олександру Вікторовичу, керівнику гуртка «Юні зоологи» Комунальної організації (установа, заклад) Шостинської міської станції юних натуралістів Шостинської міської ради Сумської області.
	4. Бажану Євгенію Анатолійовичу, керівнику гуртка «Юні біологи» філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Полтавському районі.
	5. Басанській Владлені Дмитрівні, керівнику гуртка «Юні екологи» Комунального закладу «Міський еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді Марганецької міської ради Дніпропетровської області».
	6. Бєльській Валентині Василівні, директору Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Полтавської області.
	7. Будченко Оксані Анатоліївні, вихователю Комунального закладу «Бердянська загальноосвітня санаторна школа – інтернат І-ІІІ ступенів» Запорізької обласної ради.
	8. Булах Т.В., керівнику гуртка «Екостудія народних ремесел» Центру позашкільної освіти Кролевецької міської ради Сумської області.
	9. Бурді Л.В., класному керівнику 9 класу Іванівського ліцею № 2 Іванівської селищної ради Херсонської області.
	10. Вавдіюк Оксані Василівні, вчителю біології закладу загальної середньої освіти «Мостищенська гімназія» Камінь – Каширської міської ради Волинської області.
	11. Гальом Оксані Іванівні, керівнику шкільного лісництва, вчителю природознавства закладу загальної середньої освіти «Підцир’ївський ліцей» Камінь – Каширської міської ради Волинської області.
	12. Гринцевич О.В., вчителю початкових класів Любимівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Іванівської селищної ради Генічеського району Херсонської області.
	13. Джеліловій Заремі Рустемівні, керівнику гуртка «Юні друзі природи» Комунального закладу «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької області.
	14. Жембій Валентині Всеволодівні, керівнику гуртка «Юні рослинники» Будинку дитячої та юнацької творчості Окнянської селищної ради Окнянського району Одеської області.
	15. Задніпряній Ганні Миколаївні, практичному психологу Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Каланчацької селищної ради Херсонської області.
	16. Ісаковій Тетяні Сергіївні, керівнику гуртка «Любителі домашніх тварин» Ківерцівського центру позашкільної освіти Ківерцівської міської ради Волинської області.
	17. Камишенко Ларисі Миколаївні, керівнику гуртка «Юні флористи» комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради.
	18. Кириченко Катерині Борисівні, директору, керівнику гуртків Комунального позашкільного навчального закладу «Станція юних натуралістів» м. Павлограда Дніпропетровської області.
	19. Клімарчук Олесі Володимирівні, вчителю біології закладу загальної середньої освіти «Видертський ліцей» Камінь – Каширської міської ради Волинської області.
	20. Ковальчук Альоні Олександрівні, керівнику гуртка «Природа рідного краю» Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Хмельницької області.
	21. Колевид Лесі Олексіївні, керівнику загону «Юні екологи» Будинку дитячої та юнацької творчості Котелевської селищної ради Полтавської області.
	22. Костюк Оксані Анатоліївні, керівнику гуртків «Цікава зоологія» та «Чарівний світ природи» Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
	23. Кузьмінській Валентині Валентинівні, методисту, керівнику гуртка «Екологічний Hand Made» Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
	24. Луць Людмилі Іванівні, керівнику Новорудського учнівського лісництва Маневицького центру творчості дітей та юнацтва Маневицької селищної ради Волинської області.
	25. Ляшенко Світлані Іванівні, вчителю зарубіжної літератури Вороньківського ліцею імені О.Д. Перелета Чорнухинської селищної ради Полтавської області.
	26. Мазанці Світлані Вікторівні, керівнику гуртка «Любителі домашніх тварин» Миргородського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Полтавської області.
	27. Маловічку Віктору Олексійовичу, вчителю біології Філії Великобілозерського навчально-виховного комплексу № 1 (школа – дитячий садок) Великобілозерської сільської ради Василівського району Запорізької області Великобілозерської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 3.
	28. Мамотенко Юлії Олександрівні, керівнику гуртка «Загальна біологія» комунального позашкільного навчального закладу «Станція юних натуралістів» м. Павлограда Дніпропетровської області.
	29. Медведюк Ользі Миколаївні, керівнику Маневицького учнівського лісництва Маневицького центру творчості дітей та юнацтва Маневицької селищної ради Волинської області.
	30. Мельник Д.С., вчителю біології Полянського опорного закладу освіти Клішківецької ОТГ Чернівецької області.
	31. Мельник О.Б., вчителю географії Полянського опорного закладу освіти Клішківецької ОТГ Чернівецької області.
	32. Михальчук Юлії Василівні, вчителю природознавства закладу загальної середньої освіти «Видертський ліцей» Камінь – Каширської міської ради Волинської області.
	33. Немченко Ганні Олексіївні, керівнику гуртка «Людина і довкілля» Будинку дитячої та юнацької творчості «Центр розвитку дітей та молоді» Бердянської міської ради Запорізької області.
	34. Ніколенко Світлані Вікторівні, керівнику гуртка «Юні лісівники» Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Сумської міської ради Сумської області.
	35. Пархоменко Наталії Новомирівні, керівнику гуртка «Юні екологи» Комунального позашкільного навчального закладу «Станція юних натуралістів Тернівського району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області.
	36. Петренко Вікторії Юріївні, керівнику гуртків «Чарівний світ природи» та «Я серед природи» Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
	37. Романенко Оксані Анатоліївні, керівнику секції МАН «Екологія», методисту еколого-натуралістичного відділу комунального закладу «Міський Центр дитячої творчості» м. Білгорода – Дністровського Одеської області.
	38. Семенюк Лілії Василівні, керівнику Троянівського учнівського лісництва, вчителю біології та екології Опорного закладу загальної середньої освіти «Троянівський ліцей» Маневицької селищної ради Волинської області.
	39. Сидорук Світлані Леонідівні, вчителю біології і хімії Комунального закладу загальної середньої освіти «Носачевицька гімназія» Рожищенської міської ради Луцького району Волинської області.
	40. Таран Людмилі Анатоліївні, вчителю біології, вчителю вищої категорії, «вчитель-методист» Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 Енергодарської міської ради Запорізької області.
	41. Фемич Наталі Іванівні, керівнику учнівського лісництва «Дубок» Комунального закладу позашкільної освіти «Голопристанський міський Центр дитячої та юнацької творчості» Голопристанської міської ради Херсонської області.
	42. Філіпчук Тетяні Анатоліївні, вчителю біології Опорного освітнього закладу «Навчально-виховний комплекс Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» смт. Голоби Голобської селищної ради Ковельського району Волинської області.
	43. Штанько В.Р., вчителю біології Іванівського ліцею № 2 Іванівської селищної ради Херсонської області.
	

