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Про підсумки проведення
Всеукраїнської природоохороннопропагандистської акції
«Горлиця звичайна — птах року 2020»
З метою привернення уваги учнівської молоді до проблем охорони птахів та їхніх
природних біотопів, залучення учнів до активної природоохоронної роботи, Національний
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді та Українське товариство охорони птахів
провели щорічну природоохоронну акцію «Горлиця звичайна — птах року 2020».
У Всеукраїнську природоохоронно-пропагандистську акцію «Горлиця звичайна —
птах року 2020» активно включилися заклади позашкільної та загальної середньої освіти
Вінницької, Волинської, Донецької, Дніпропетровської, Житомирської, Запорізької,
Закарпатської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Київської, Луганської, Львівської,
Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської,
Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей та м. Києва.
У рамках акції в навчальних закладах було сплановано та проведено низку заходів,
зокрема: вивчення біології горлиці шляхом організації експедицій (екскурсій), виступи
агітбригад, різноманітні конкурси, тематичні заняття, бесіди. У ході акції учні також
вивчили біологічні особливості різних видів птахів України, які потребують охорони.
Проведено моніторинг чисельності птахів, досліджено вплив господарської діяльності
людини на чисельність цього виду та можливості вигодівлі його в штучних умовах.
Крім того, було проведено масштабну природоохоронно-просвітницьку роботу.
Представлені матеріали свідчать про безпосередню участь школярів у вирішенні низки
природоохоронних проблем у ході еколого-натуралістичної дослідницької роботи.
Загалом, в оргкомітет природоохоронно-пропагандистської акції «Горлиця звичайна
— птах року 2020» надійшло більш ніж 850 проєктів.
На підставі висновків журі Конкурсу
НАКАЗУЮ:
І. Визнати переможцями та призерами природоохоронно-пропагандистської
Всеукраїнської акції «Горлиця звичайна — птах року 2020» серед школярів та
учнівської молоді і нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України та Українського
товариства охорони птахів за змістовну різнопланову роботу (реферати, презентації,
малюнки, літературні твори):
І місце
1. Баник Ярославу, вихованку гуртка «Юні друзі природи» Виноградівського районного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Закарпатської області (95 балів).

2. Борисенко Івана, вихованця гуртка «Юні орнітологи» Васильківської станції юних
натуралістів Васильківської міської ради Київської області (95 балів).

3. Вихованців студії мультиплікації "КітМуркіт", дитячого естетико-натуралістичного
центру "Камелія" Броварської міської ради Київської області (95 балів).
4. Макачеву Марію, Шахову Діану, Варенюка Ігора, учасників міжрегіонального
освітнього проєкту «Степові перлини рідного краю», вихованців гуртка «Юні охоронці
природи» Комунального закладу «Кіровоградський обласний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді», учнів Комунального закладу «Долинська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 2 ім. А.С. Макаренка» Долинського району Кіровоградської області (95
балів).
5. Максімкіну Анну, Кафтанова Ігната, вихованців гуртка «Пісочна анімація» Іванківського
районного Центру дитячої та юнацької творчості (95 балів).
6. Новохатнього Івана, учня 7-А класу Сєвєродонецького навчально-виховного комплексу
«Спеціалізована школа-колегіум Національного університету «Києво-Могилянська
академія» Луганської області (95 балів).
7. Павленко Анастасії, Скітнєвського Кирила, Кафтанова Ігната, вихованців гуртка
«Пісочна анімація» Іванківського районного Центру дитячої та юнацької творчості (95
балів).
8. Свинчук Олену, ученицю 5 класу Василенківської загальноосвітньої школи
ступенів Шевченківської районної ради Харківської області (95 балів).

I-II

9. Сороку Ліану, Шибіцьку Тетяну, учасниць міжрегіонального освітнього проєкту
«Степові перлини рідного краю», вихованок гуртка «Юні охоронці природи»
Комунального закладу «Кіровоградський обласний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді», учениць Добронадіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Олександрійського району Кіровоградської області (95 балів).
10. Учнівський колектив 2-Б класу Шполянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №
1 Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області (95
балів).
ІІ місце
1. Баштан Анастасію, Гавриленка Костянтина, учнів 8-Б класу Опорного закладу
Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Пирятинської міської ради
Полтавської області (85 балів).
2. Божко Анну, ученицю 4 класу Орільскої філії КЗ «Орільський ліцей» Лозівської
районної ради Харківської районної ради Харківської області (85 балів).
3. Бондарчука Романа, учня 8-Б класу Немирівського НВК «Загальноосвітня школа I-III
ступенів №1 ім. М.Д. Леонтовича» Вінницької області (85 балів).

4. Вихованців гуртка «Юний натураліст» Зеленогайської ЗОШ І-ІІІ ступенів Вітовського
району Миколаївської області (85 балів).
5. Вознюка Євгена, учня 7-А класу Комунального закладу «Пісочинський ліцей «Мобіль»
Харківської області (85 балів).
6. Волкодава Валерію, Головінова Оскара, вихованців гуртка «Юні орнітологи» станції
юних натуралістів Балаклійської районної ради Харківської області (85 балів).
7. Григоращенко Поліну, ученицю 10 класу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 122 Харківської міської ради Харківської області (85 балів).
8. Жиляк Уляну, Стасюк Софію, Крячка Дениса, вихованців гуртка «Юні орнітологи»
Васильківської станції юних натуралістів Васильківської міської ради Київської області
(85 балів).
9. Кириченко Єлізавету, ученицю 6 класу Павлоградської ЗОШ №9, вихованку КПНЗ
«Станція юних натуралістів» Павлоградської міської ради Дніпропетровської області (85
балів).
10. Кібальчич Наталію, ученицю 10 класу Дем’янівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Першотравневої районної ради Донецької області (85 балів).
11. Кляп Анастасію, вихованку гуртка «Юні друзі природи» Виноградівського районного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Закарпатської області (85 балів).
12. Кудлю Марину, ученицю 9-Б класу ліцею № 1 Горностаївської селищної ради
Херсонської області (85 балів).
13. Купріянову Анну, ученицю 7 класу Шевченківського закладу загальної середньої
освіти I-III ступенів №1 Кілійської міської ради Одеської області (85 балів).
14. Лопатюк А, вихованку гуртка «Декоративне птахівництво» Дитячого-естетиконатуралістичного центру «Камелія» Броварської міської ради Київської області (85 балів).
15. Любчика Валентина, учня 9-Б класу Павлівської загальноосвітньої школи I-III ступенів
Вінницької області (85 балів).
16. Маляр Дарину, вихованку гуртка «Основи ландшафтного дизайну» Дитячогоестетико-натуралістичного центру «Камелія» Броварської міської ради Київської області
(85 балів).
17. Музиру Альбіну, ученицю 4-А класу Миронівського
Київської області (85 балів).

академічного ліцею №2

18. Парьоху Ірину, вихованку гуртка «Юні лісівники» філії «Шафран» КЗ «Обласний
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді» Дніпропетровської області (85
балів).
19. Пелипенко Евеліну, ученицю Лиманського навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» №1 Лиманської
міської ради Донецької області (85 балів).

20. Писклинець Анастасію, вихованку Богородчанського центру позашкільної освіти
Іванофранківської області (85 балів).
21. Поправко Едуарда, учня 10 класу КЗ «Чкаловська ЗОШ І-ІІІ ст.» Веселівського району
Запорізької області (85 балів).
22. Саєнко Лілію, ученицю 9 класу Шандриголівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Лиманської міської ради Донецької області (85 балів).
23. Сеньків Поліну, Зінов`єва Ярослава, Яворську Ольгу, учнів КЗ «Рубанівський опорний
заклад» І-ІІІ ст. Великолепетиського району Херсонської області (85 балів).
24. Скобель Розалію, вихованку гуртка «Юні лісівники» філії «Шафран» КЗ «Обласний
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді» Дніпропетровської області (85
балів).
25. Тютюнник Дарину, вихованку гуртка «Людина і довкілля» КЗ «Дитячий екологічний
центр» Кам`янської міської ради Дніпропетровської області (85 балів).
26. Учнівський колектив КЗО «Межівська загальноосвітня школа I-II ступенів АЛІ «МСР»
(85 балів).
27. Учнівський колектив Одеського НВК №67 « Загальноосвітняшкола I-III ступенів –
Ліцей» Одеської міської ради Одеської області (85 балів).
28. Учнівський колектив 1 класу Балицького НВК Шегинівської ОТГ Львівської області
(85 балів).
29. Учнівський колектив 1 класу Куньєвського навчально-виховного компелксу Ізюмської
районної ради Харківської області (85 балів).
30. Учнівський колектив 6-7 класів Глибочанської загальноосвітньої школи Житомирської
області (85 балів).
31. Шиліну Ірину, вихованку гуртка «Основи фенології» Комунальний позашкільний
навчальний заклад «Районна станція юних натуралістів» Покровської райради Донецької
області (85 балів).
32. Шкіль Олександра, вихованку гуртка «Любителі домашніх тварин» Дитячого-естетиконатуралістичного центру «Камелія» Броварської міської ради Київської області (85 балів).
33. Щербакову Марину, ученицю 9 класу Шандриголівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Лиманської міської ради Донецької області (85 балів).
34. Янатьєву Кароліну, ученицю 3 класу Бердянської загальноосвітньої школи
Мангушського району Донецької області (85 балів).
ІІІ місце
1. Артемович Злату, Білоус Діану, Бритова Андрія, вихованців гуртка «Юні орнітологи»
Васильківської станції юних натуралістів Васильківської міської ради Київської області
(75 балів).

2. Білобровку Вікторію, Сєфєрідіну Єлизавету, учениць Криворізької загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №110 Тернівського району м. Кривий Ріг Дніпропетровської області
(75 балів).
3. Британ Володимира, вихованця гуртка «Юні користувачі персонального комп`ютера»,
будинку творчості дітей та юнацтва Мирноградської міської ради Донецької області (75
балів).
4. Васьянову Вероніку, ученицю 8 класу Сонцівського НВК Покровської райради
Донецької областi (75 балів).
5. Величко Сніжану, вихованку студії образотворчого мистецтва «Колорит» Дитячогоестетико-натуралістичного центру «Камелія» Броварської міської ради Київської області
(75 балів).
6. Вихованців старшої логопедичної групи №1 Житомирського дошкільного навчального
закладу №39 Житомирської міської ради (75 балів).
7. Вихованці груп «Метелик», «Ягідка», «Бджілка», «Ромашка», «Зірочка», «Зернятко» та
«Сонечко» Житомирського дошкільного навчального закладу №73 Житомирської міської
ради (75 балів).
8. Вихованців гуртка «Зелена економіка» КЗ Київської обласної ради «Центр творчості
дітей та юнацтва Київщини» (75 балів).
9. Вихованців гуртка «Природа рідного краю» КЗ «Черкаський обласний центр роботи з
обдарованими дітьми Черкаської обласної ради» (75 балів).
10. Вихованців гуртка «Цікава зоологія» Полтавського
натуралістичного центру учнівської молоді (75 балів).

обласного

еколого-

11. Вихованців гуртка «Юні квіткарі» Чернівецького ОЦЕНТУМ (75 балів).
12. Вихованців гуртка «Юні орнітологи» Котелевського будинку дитячої та юнацької
творчості Котелевської районної ради Полтавської області (75 балів).
13. Вихованців гуртка «Юні охоронці природи» Богородчанського центру позашкільної
освіти Іванофранківської області (75 балів).
14. Вихованців гуртка «Юні охоронці природи» Іванківського районного Центру дитячої
та юнацької творчості (75 балів).
15. Гнойового Артема, учня 5 класу спеціалізованої загальноосвітньої школи I-III ступенів
№4 з поглибленим вивченням англійської мови Горішньоплавнівської міської ради
Полтавської області (75 балів).
16. Горбунцову Віталіну, вихованку екодружини «Юннат» Астраханської ЗШ І-ІІІ ступенів
Мелітопольської районної ради Запорізької області (75 балів).
17. Горілу Анастасію, ученицю 8 класу Новгород-Сіверської ЗОШ І-ІІІ ст. №2
Чернігівської області (75 балів).

18. Данильченко Євгенію, ученицю 6 класу Голопристанської загальосвітньої школи I-III
ступенів №4 Голопристанської міської ради Херсонської області (75 балів).
19. Дрофяк Тетяну, ученицю 8 класу Яворівської ЗОШ №2 I-III ступенів Яворівської
районної ради Львівської області (75 балів).
20. Євтух Софію, ученицю 7 класу Коднянської загальноосвітньої школи I-III ступенів
Житомирської області (75 балів).
21. Жабровець Дар`ю, Конович Юлію, Новікову Дар`ю, Шлончак Марію, учениць 9-Б
класу ОЗО «Овруцький заклад загальної середньої освіти I-III ступенів №1» (75 балів).
22. Івацко Вікторію, вихованку гуртка «Рослини і тварини – символи України» Вінницької
обласної станції юних натуралістів (75 балів).
23. Ісакову Поліну, вихованку гуртка «Юні охоронці природи» Ізюмського центру дитячої
та юнацької творчості Ізюмської міської ради Харківської області (75 балів).
24. Кисіль Олександру, ученицю 8-В класу загальноосвітньої школи I-III ступенів №6 ім.
В. Г. Короленка м. Житомир (75 балів).
25. Кіча Кароліну, ученицю
Лиманського навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» № 1 Лиманської
міської ради Донецької обл. (75 балів).
26. Коваль Каріну, ученицю 9 класу Новонаталківської загальноосвітньої школи І-ІІ
ступенів – філія опорного навчального закладу «Хрестівська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів Хрестівської сільської ради Херсонської області (75 балів).
27. Ковальчук Вероніку, вихованку гуртка «Декоративне птахівництво» Шепетівського
міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Хмельницької
області (75 балів).
28. Козуп Павла, учня 2 класу Красноградського ЗЗСО №1 I-III ступенів ім. О.І.Копиленка
Красноградської районної ради Харківської області (75 балів).
29. Козюпу Ірину, Казаровську Анну, вихованців
гуртка «Екологічний рух»
Красноградського РЦДЮТ на базі ЗЗСО №1 I-III ступенів ім. О.І.Копиленка
Красноградської районної ради Харківської області (75 балів).
30. Костенко Маргариту, вихованку гуртка «Народознавст во» Первомайської станції юних
натуралістів Миколаївської області (75 балів).
31. Котенко Каріну, Пінчик Тамілу, вихованок гуртка «Основи ландшафтного дизайну»
Дитячого-естетико-натуралістичного центру «Камелія» Броварської міської ради Київської
області (75 балів).
32. Кужель Максима, учня 8 класу Новонаталківської загальноосвітньої школи І-ІІ
ступенів – філія опорного навчального закладу «Хрестівська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів Хрестівської сільської ради Херсонської області (75 балів).

33. Курушкіна Артема, Денисенко Максима, вихованців гуртка «Основи ландшафтного
дизайну» Дитячого-естетико-натуралістичного центру «Камелія» Броварської міської ради
Київської області (75 балів).
34. Курушкіну Анну, вихованку гуртка «Зелена» економіка» Дитячого-естетиконатуралістичного центру «Камелія» Броварської міської ради Київської області (75 балів).
35. Ліхван Антоніну, Дручок Валерію, учениць 6 класу Загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів с. Мстишин Боратинської сільської ради Волинської області (75 балів).
36. Мадар Михайлу, вихованця гуртка «Юні флористи» Тячівського районного екологонатуралістичного центру учнівської молоді Закарпатської області (75 балів).
37. Максимчук Юлію, ученицю Тальнівської ЗОШ I-III ступенів №2 Тальнівської міської
ради Черкаської області (75 балів).
38. Малахову Маргариту, Міхнєва Данила, вихованців гуртка «Юні друзі природи»
Первомайського будинку дитячої та юнацької творчості Первомайської міської ради
Харківської області (75 балів).
39. Маринченко Олександру, вихованку гуртка «Юні друзі природи» Виноградівського
районного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Закарпатської області (75
балів).
40. Матяш Олександру, вихованця гуртка «Юні флористи» Тячівського районного екологонатуралістичного центру учнівської молоді Закарпатської області (75 балів).
41. Микичук Ольгу, ученицю 11-Б класу Чернівецької гімназії №5 вихованку секції
«Індивідуальна робота еколого-біологічного напряму з обдарованими дітьми» ОЗБШ та
гуртка «Юні господарочки» Чернівецького ОЦЕНТУМ (75 балів).
42. Мокренко Дарію, вихованці гуртка «Юні друзі природи» Монастирищенського
районного будинку дитячої та юнацької творчості Черкаської області (75 балів).
43. Наливайко Юлію, Грущенко Анну, учениць Тальнівської ЗОШ I-III ступенів №2
Тальнівської міської ради Черкаської області (75 балів).
44. Наюрову Ангеліну, ученицю 4-А класу Комунального закладу "Савинський ліцей
Балаклійської районної ради Харківської області (75 балів).
45. Павлову Анастасію, вихованку гуртка «Декоративні птахівництво» Вінницької
обласної станції юних натуралістів (75 балів).
46. Пилипенко Дмитра, учня 8 класу Бердянської загальноосвітньої школи Мангушського
району Донецької області (75 балів).
47. Пустовіт Єву, Міркевич Максима, Маслюк Кароліну, вихованців гуртка «Охоронці
природи» Первомайського будинку дитячої та юнацької творчості Первомайської міської
ради Харківської області (75 балів).
48. Пустовіт Єву, Бовдуй Андріану, вихованців гуртка «Охоронці природи»
Первомайського будинку дитячої та юнацької творчості Первомайської міської ради
Харківської області (75 балів).

49. Ракочого Вітязьслава, учня 10-А класу Чернівецької гімназії №2 вихованця секції
«Індивідуальна робота еколого-біологічного напряму з обдарованими дітьми» ОЗБШ та
гуртка «Юні господарочки» Чернівецького ОЦЕНТУМ (75 балів).
50. Самусенко Софію, учениця 4-А класу Миронівського
Київської області (75 балів).

академічного ліцею №2

51. Сандригось Наталію, Ковальську Олександру, учениць 11-А класу Калинівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 – гімназії Вінницької області (75 балів).
52. Скрипник Ксенію, Кочеригина Іллю, вихованців гуртка «Юні охоронці природи» КЗ
«Центр позашкільної освіти» Мелітопольської районної ради Запорізької області (75
балів).
53. Тесленко Богдана, Гонтар Ольгу, вихованців
Красноградського РЦДЮТ Харківської області (75 балів).

гуртка

«Основи

фенології»

54. Тімуш Анастасію, ученицю Мардарівського НВК «Закладу загальної середньої освіти
I-III ступенів» Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області (75
балів).
55. Учнівський колектив 6 класу Овідіопольської загальноосвітньої школи I-III ступенів
№2 Овідіопольського району Одеської області (75 балів).
56. Учнівський колектив Шпилівської ЗОШ Іванківського районного Київської області (75
балів).
57. Учнівський колектив 3-Б класу, Радивилівського ліцею №2 ім. П.Г. Стижака
Радивилівської міської ради Рівненської області (75 балів).
58. Учнівський колектив 4 класу Красноградського НВК №2 Красноградської районної
ради Харківської області (75 балів).
59. Учнівський колектив 4 класу Красноградського НВК №2 Красноградської районної
ради Харківської області (75 балів).
60. Учнівський колектив 5 класу Новобузької гімназії Миколаївської області, членів гуртка
«Юні природознавці» (75 балів).
61. Учнівський колектив 6-11 класів Новодмитрівської ЗОШ I-III ступенів Іванівського
району Херсонської області (75 балів).
62. Учнівський колектив 6-Б класу Іванівського ліцею №1 Іванівської селищної ради
Херсонської області (75 балів).
63. Учнівський колектив 8 класу Агайманської загальноосвітньої школи I-III ступенів
Іванівського району Херсонської області (75 балів).
64. Учнівський колектив Хлібодарівського закладу дошкільної повної загальної середньої
освіти Чаплинської районної ради Херсонської області (75 балів).

65. Учнівський колектив 1 класу Любимівської загальноосвітньої школи I-III ступенів
Іванівського району Херсонської області (75 балів).
66. Учнівський колектив 3 класу Самійлівської загальноосвітньої школи I-III ступенів
Верхнерогачицького району Херсонської області (75 балів).
67. Учнівський колектив 5 класу, вихованців гуртка «Любителі природи» Майської філії ІІІ ступенів Комунального опорного закладу освіти «Кислянська загальноосвітня школа ІІІІ ступенів» Дніпропетровської області (75 балів).
68. Учнівський колектив 6-7-х класів Горбівської ЗОШ І-ІІІ ст. Острицької ОТГ
Чернівецької області (75 балів).
69. Учнівський колектив 7-11 класів Чернищенського НВК «ЗНЗ I-III ступенів –ДНЗ»
Зачепилівської районної ради Харківської області (75 балів).
70. Федоренко Софію, вихованку гуртка «Юні екологи» Дитячого-естетиконатуралістичного центру «Камелія» Броварської міської ради Київської області (75 балів).
71. Фурман Юлію, ученицю 8 класу Новонаталківської загальноосвітньої школи І-ІІ
ступенів – філія опорного навчального закладу «Хрестівська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів Хрестівської сільської ради Херсонської області (75 балів).
72. Хатмулліну Єлізавету, ученицю 8 класу КЗ «Смілянська спеціалізована мистецька
школа-інтернат Черкаської обласної ради» (75 балів).
73. Хацкевич Марію, ученицю 6-Д класу загальноосвітньої школи I-III ступенів №6 ім. В.
Г.Короленка м. Житомир (75 балів).
74. Цюпа Христину, вихованку
Іванофранківської області (75 балів).

Богородчанського

центру

позашкільної

освіти

75. Черкашина Єгора, учня Пономаренківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Роганської селишної ради Харківського району Харківської області (75 балів).
76. Черну Яну, Дем’янчука Івана, учнів 5 класу Зороківського козацького ліцею Вільської
сільської ради Житомирської області (75 балів).
77. Шаламай Катерину, вихованку Богородчанського центру позашкільної освіти
Іванофранківської області (75 балів).
ІІ. Визнати переможцями та призерами природоохоронно-пропагандистської
Всеукраїнської акції школярів та учнівської молоді «Горлиця звичайна – птах року
2020» та нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України та Українського товариства
охорони птахів за змістовну природоохоронну, дослідницько-пропагандистську і
практичну екологічну роботу у вирішенні проблеми охорони птахів (реферати,
презентації, малюнки, фото (власні), літературні твори):
І місце

1. Вихованців гуртка «Зелені Робінзони» Гадяцької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №
3 імені Івана Виговського Гадяцької ОТГ Полтавської області (95 балів).
2. Вихованців гуртка «Світ фантазії» Роздольненського НВК Каланчацької селищної ради
Херсонської області (95 балів).
3. Вихованців гуртка «Символи українського народу» Будинка дитячої та юнацької
творчості Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської області (95 балів).
4. Вихованців гуртка «Юні орнітологи» Іверського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ
ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області (95 балів).
5. Вихованців гуртка «Декоративне птахівництво» Шепетівського міського центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Хмельницької області (95 балів).
6. Вихованців гуртка «Екологічне краєзнавство» центру позашкільної роботи базі
Лупарівської ЗОШ І-ІІІ ст. Вітовського району Миколаївської області (95 балів).
7. Кравчук Анастасію, Кичкирук Марію, Вонсович Варвару, Пономаренко Вікторію,
учениць та вихованців гуртка «Юні-Орні» загальноосвітньої школи I-III ступенів №6 ім. В.
Г. Короленка м. Житомир (95 балів).
8. Саєнко Лілію, ученицю 9 класу Шандриголівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Лиманської міської ради Донецької області (95 балів).
9. Учнівський колектив, загальноосвітньої школи I-III ступенів с. Нова Гребля
Калинівського району Вінницької області (95 балів).
10. Учнівський колектив 8-Б класу вихованців КПНЗ «Станція юних натуралістів» ДМР
Комунального закладу освіти ЗОСШ 62 Дніпровської міської ради, вихованців КПНЗ
«Станція юних натуралістів» ДМР (95 балів).
11. Чучмій Карину, ученицю 7-А класу Миронівського академічного ліцею №2 Київської
області (95 балів).
12. Швеця Дениса, учня 5 класу Кучерявоволодимирівської філії ОЗНВК «Чаплинська
школа-гімназія» Чаплинський район Херсонська область (95 балів).
ІІ місце
1. Бано Поліну, вихованку гуртка «Школа життєвої компетенції» Миколаївської міської
станції юних натуралістів Миколаївської міської ради Миколаївської області (85 балів).
2. Березецького Богдана, вихованця гуртка «Комп`ютер – вікно у природу» Миколаївської
міської станції юних натуралістів Миколаївської міської ради Миколаївської області (85
балів).
3. Вихованців гуртка «Знавці тераріумів», Полтавського
натуралістичного центру учнівської молоді (85 балів).

обласного

еколого-

4. Вихованців гуртка «Орнітологи» та «Юні орнітологи» Центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Миргородської міської ради (85 балів).

5. Вихованців об’єднання «ЕКОС» гуртка «Юні охоронці природи» Миколаївського
ОЦЕНТУМ на базі Михайло-Ларинської ЗОШ І-ІІІ ст. Вітовського району Миколаївської
області (85 балів).
6. Вихованців гуртка «Орнітолог» Давидівобридської ЗОШ I-III ступенів
Великоолександрівського району Херсонської області (85 балів).
7. Вихованців гуртка «Юні екологи» КЗ «Зачепилівський будинок дитячої та юнацької
творчості» Зачепилівської селищної ради на базі Миколаївської ЗОШ I-III ступенів
Харківської області (85 балів).
8. Вишняк Анну, Осипчук Анну, Костюченко Любов, вихованців екологічного гуртка
Іванківського районного Центру дитячої та юнацької творчості (85 балів).
9. Глуховецького Артура, вихованця гуртка «Фітодизайн» Покотилівської станції юних
натуралістів Харківської районної ради Харківської області (85 балів).
10. Декет Василю, вихованця гуртка « Флористика та фітодизайн інтер`єру» Тячівського
районного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Закарпатської області (85
балів).
11. Дзюбу Катерину, ученицю 8 класу Чистоводівськогокого навчально-виховного
комплексу Ізюмської районної ради Харківської області (85 балів).
12. Іванова Ярослава, вихованця гуртка «Любителі домашніх тварин» Золочівського
будинку дитячої та юнацької творчості, учня КЗ «Золочівський ліцей № 1» (85 балів).
13. Кучер Діану, вихованку гуртка «Флористика» Миколаївської міської станції юних
натуралістів Миколаївської міської ради Миколаївської області (85 балів).
14. Непийводу Каріну, ученицю 7 класу Полянського НВК Клішковецької ОТГ
Чернівецької області (85 балів).
15. Папську Юліану, вихованку гуртка «Юні натуралісти» ЦНТТУМ м.Калуш
Іванофранківської області (85 балів).
16. Савченко Мілану, вихованку гуртка «Флористика» Миколаївської міської станції юних
натуралістів Миколаївської міської ради Миколаївської області (85 балів).
17. Сарану Каріну, вихованку Вишгородського районного центру художньої творчості
дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт» (85 балів).
18. Слудчик Костянтина, учня Новофедорівської ЗОШ I-III ступенів Херсонської області
(85 балів).
19. Соколенко Юрія, вихованця гуртка «Комп`ютер – вікно у природу» Миколаївської
міської станції юних натуралістів Миколаївської міської ради Миколаївської області (85
балів).
20. Учнівський колектив, Гореницької загальноосвітньої школи
Святошинського районну Київської області (85 балів).

I-III ступенів Києво-

21. Учнівський колектив 1 класу Андріївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №2
Балаклійського району Харківської області (85 балів).
22. Учнівський колектив 3-Б класу Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст. №64 (85 балів).
23. Учнівський колектив 4-Б класу Куп’янської гімназії №2 Куп`янської міської ради
Харківської області (85 балів).
24. Учнівський колектив 4-Б класу Пришибського НВК «Загальноосвітній навчальний
заклад I-III ступенів –дошкільний навчальний заклад» Балаклійської районної ради
Харківської області (85 балів).
25. Учнівський колектив 5-Б класу Красноградської гімназії «Гранд» Красноградської
районної ради Харківської області (85 балів).
26. Учнівський колектив 6-В класу Красноградської гімназії «Гранд» Харківської області
(85 балів).
27. Учнівський колектив 9-А класу Сватівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2
Сватівської районної ради Луганської області (85 балів).
28. Учнівський колектив комунального закладу «Новомиколаївський навчальнореабілітаційний центр «Паросток» імені В.А. Польського Запорізької обласної ради (85
балів).
29. Ходзинську Анну, вихованку гуртка «Юні натуралісти» ЦНТТУМ м.Калуш
Іванофранківської області (85 балів).
30. Хоменко Юлію, Чимирис Світлану, Кім Дарію, вихованців гуртка «Школа життєвої
компетенції» Миколаївської міської станції юних натуралістів Миколаївської міської ради
Миколаївської області (85 балів).
31. Чермак Вікторію, ученицю 11 класу ліцею № 16, вихованку гуртка «Юні екологи»
Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції (85 балів).
32. Шевченко Оксану, вихованку гуртка «Юний еколог» Вишгородського районного
центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт» (85 балів).
ІІІ місце
1. Будай Іллю, учня 11 класу Костянтинівської ЗЗСО І - ІІІ ступенів № 2 Костянтинівської
міської ради Донецької області (75 балів).
2. Василенко Ірину, Дубову Владиславу, Цуконову Антоніну, Вихованців гуртка «Птахи
рідного краю» еколого-натуралістичного відділу Глухівського міського центру дитячої та
юнацької творчості Глухівської міської ради Сумської області (75 балів).
3. Винокурову Любов, Олійник Валерію, ученицям 5 класу, вихованцям гуртка «Юні друзі
природи»
КУ Романівської районної ради «Опорний навчальний заклад
«Старочуднівськогутянський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів» (75 балів).

4. Вихованців гуртка «Цікава зоологія», Решетилівської філії Полтавського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (75 балів).
5. Вихованців гуртка «Юний еколог» комунального закладу «Полтавська загальноосвітня
школа I-III ступенів №24» Полтавської міської ради (75 балів).
6. Вихованців гуртка «Основи біоетики», Міського еколого-натуралістичного центру дітей
та учнівської молоді виконавчого комітету Марганецької міської ради Дніпропетровської
області (75 балів).
7. Вихованців гуртка «Школа друзів планети», Чаплинської средньої загальноосвітньої
опорної школи Васильківського района Дніпропетровської області (75 балів).
8. Вихованців гуртка «Юні друзі природи» КЗ «Березівського міського центру дитячої та
юнацької творчості» Березівської об`єднанної територіальної громади Одеської області (75
балів).
9. Вихованці гуртка «Юні друзі природи» Центру розвитку і творчості дітей та юнацтва
Колківської селищної ради Маневицького району Волинської області (75 балів).
10. Вихованців гуртка «Юні квіткарі-аранжувальники» Тернопільського ОЦЕНТУМ, учнів
5-х класів Тернопільської загальноосвітньої школи I-III ступенів №8 та Тернопільської
загальноосвітньої школи I-III ступенів №13 ім. А. Юркевича (75 балів).
11. Вихованців гуртка «Юні орнітологи» Іверського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Солом`янської
районної ради Дніпропетровської області (75 балів).
12. Вихованці гуртка «Юні орнітологи» КЗ КРР «Кагарлицький районний центр дитячої та
юнацької творчості» (75 балів).
13. Деркача Григорія, учня 9 класу Білоцерківської загальноосвітньої школи I-III ступенів
Білоцерківської сільської ради Полтавської області (75 балів).
14. Дудкіну Анастасію, Руденко Софію, Загребельну Діану, Руденко Анну, Моргуненко
Кіру, Зорю Кирила, Глуговецького Артура, вихованців Покотилівської станції юних
натуралістів Харківської районної ради Харківської області (75 балів).
15. Жнякіну Марію, вихованку секції «Екологія» МАН КЗ «Міський центр дитячої
творчості» м.Білгород-Дністровського Одеської області (75 балів).
14. Задорожню Ірину, ученицю 7 класу Казанківського ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 Миколаївської
області (75 балів).
15. Іващенко Дарію, вихованку еколого-натуралістичного гуртка «Паросток» КЗО
«Демуринської ЗШ I-II ступенів» Межівської селищної ради Дніпропетровської області
(75 балів).
16. Пєлєван Євгенію, ученицю 7 класу Васильківської загальноосвітньої школи I-III
ступенів Болградського району Одеської області (75 балів).
17. Слюсарчук Дарію, Тридуб Світлану, вихованців гуртка «Юні дослідники
біорізноманіття»Красноградського районного центру дитячої та юнацької творчості на базі
Красноградського НВК №3 (75 балів).

18. Учнів 5 класу, вихованців гуртка «Природа і фантазія» Херсонської загальноосвітньої
школи I-III ступенів №35, Херсонської загальноосвітньої школи I-III ступенів №5,
Херсонської міської ради (75 балів).
19. Учнівський колектив Новонаталківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів – філія
опорного навчального закладу «Хрестівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Хрестівської сільської ради Херсонської області (75 балів).
20. Учнівський колектив Василенківської загальноосвітньої школи I-III ступенів
Шевченківської районної ради Харківської області (75 балів).
22. Учнівський колектив Глинівського НВК «Загальноосвітній навчальний заклад I-III
ступенів- ДНЗ» Рокинінської районної ради Рівненської області (75 балів).
23. Учнівський колектив 2 класу Олександрівської ЗОШ I-III ступенів Каланчацької
селищної ради Херсонської області (75 балів).
24. Учнівський колектив 3 класу Бірківської загальноосвітньої школи I-III ступенів ім. І.А.
Цюпи Зіньківського району Полтавської області (75 балів).
25. Учнівський колектив 4-11 класів Княгинівського НВК «Загальноосвітня школа I-III
ступенів-дошкільний навчальний заклад» Княгинівської сільської ради Волинської області
(75 балів).
26. Учнівський колектив 5-7 класів Врадіївської районної гімназії Врадіївського району
Миколаївської області (75 балів).
27. Учнівський колектив 5-А класу Бабинського ліцею Бабинського ліцею Бабинської
сільської ради Гощанського району Рівненської області (75 балів).
28. Учнівський колектив 5-Б класу, Красноградської гімназії «Гранд», м. Красноград
Харківської області (75 балів).
29. Учнівський колектив 5-Б класу опорного навчального закладу «Миропільська гімназія»
Миропільської селищної ради Житомирської області (75 балів).
30. Учнівський колектив 5-Д класу Володимир-Волинської загальноосвітньої школи I-III
ступенів №2 Володимир-Волинської міської ради Волинської області (75 балів).
31. Учнівський колектив 6 класу учнівський колектив 6 класу (75 балів).
32. Учнівський колектив 6-В класу, Красноградської гімназії «Гранд», м. Красноград
Харківської області (75 балів).
33. Учнівський колектив 6-В класу Красноградської гімназії «Гранд» Красноградської
районної ради Харківської області (75 балів).
34. Учнівський колектив 7-9 класів КЗ Скородистицька гімназія «школа життєтворчості»
Іркліївської сільської ради Черкаської області (75 балів).

35. Шаповалову Анну, ученицю Тернівського навчально-комунального «ЗОШ I-III
ступенів» Лиманської міської ради, Донецької області (75 балів).
36. Шпак Олександрі, вихованку гуртка «Природа і творчість» Миколаївської міської
станції юних натуралістів Миколаївської міської ради Миколаївської області (75 балів).
37. Шроль Софію, ученицю 10 класу Андрієвицького закладу загальної середньої освіти IIII ступенів Ємільчинської селищної ради Житомирської області (75 балів).
ІІІ. Визнати переможцями та призерами природоохоронно-пропагандистської
Всеукраїнської акції серед школярів та учнівської молоді «Горлиця звичайна – птах
року 2020» і нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України та Українського товариства
охорони птахів за кращий літературний твір у рамках акції «Птах року 2020» та
еколого-просвітницьку роботу:
І місце
1. Бовкун Дмитра, вихованця гуртка «Основи фенології» Комунального позашкільного
навчального закладу «Районна станція юних натуралістів» Покровської райради
Донецької області (95 балів).
2. Гагіну Катерину, вихованку гуртка «Художнє слово» Дергачівського будинку дитячої та
юнацької творчості Дергачівської районної ради Харківської області на базі КЗ
«Подвірський ліцей» (95 балів).
3. Говтві Вікторії, Тютюнник Анастасії, Івлєва Нікіту, Борискіна Романа, членів шкільного
лісництва Комунального закладу «Опорна школа» Оскільський ліцей Оскільської сільської
ради Ізюмського району Харківської області (95 балів).
4. Головач Іллю, учня Миронівського академічного ліцею №2 Київської області (95 балів).
5. Губенко Олену, ученицю 10 класу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №
122 Харківської міської ради Харківської області (95 балів).
6. Єрашову Ангеліну, ученицю 11 класу Ярівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
м.Лиман Донецька області (95 балів).
7. Клецьку Тетяну, ученицю 8 класу Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Мстишин
Боратинської сільської ради Волинської області (95 балів).
8. Крайню Ольгу, ученицю 9 класу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№122 Харківської міської ради Харківської області (95 балів).
9. Лащука Дмитра, вихованця гуртка «Юні орнітологи» Васильківської станції юних
натуралістів Васильківської міської ради Київської області (95 балів).
10. Мартинюк Ярину, вихованку студії «Літературний світ» Дитячого-естетиконатуралістичного центру «Камелія» Броварської міської ради Київської області (95 балів).

11. Онищенко Поліну, ученицю 3-Б класу Миронівського академічного ліцею №2
Київської області (95 балів).
12. Пешкову Ірину, ученицю 3-А класу Миронівського академічного ліцею №2
Миронівської міської ради Київської області (95 балів).
13. Раздєлову Юлію, вихованку гуртка «Рідне слово» Центра творчості дітей та юнацтва м.
Ірпеня Київської області (95 балів).
14. Стойко Олену, ученицю 7 класу Липівської ЗОШ I-III ступенів Тростянецької ОТГ
Миколаївського району Львівської області (95 балів).
15. Царіннік Олександру, ученицю 3-А класу Миронівського академічного ліцею №2
Київської області (95 балів).
16. Шимонівську Марію, вихованку гуртка «Народні ремесла України» Богородчанського
центру позашкільної освіти Іванофранківської області (95 балів).
ІІ місце
1. Атаманюк Катерину, ученицю 6 класу Стопчатівського ліцею, Яблунівської селищної
ради ОТГ, вихованку гуртка «Аматори рослинництва» ІФОЕНЦУМ (85 балів).
2. Бабіну Анастасію, вихованку гуртка «М`яка іграшка» Васильківського міського ЦДЮТ
м. Васильків Київської області (85 балів).
3. Березецького Богдана, вихованця гуртка «Комп`ютер – вікно у природу» Миколаївської
міської станції юних натуралістів Миколаївської міської ради Миколаївської області (85
балів).
4. Березовську Дар’ю, вихованку гуртка «Художнє слово» Дергачівського будинку дитячої
та юнацької творчості Дергачівської районної ради Харківської області на базі КЗ
«Подвірський ліцей» (85 балів).
5. Богданову Марію, вихованку гуртка «Юні орнітологи» Лозівської станції юних
натуралістів Лозівської міської ради Харківської області (85 балів).
6. Васькін Марту, ученицю 6-А класу Новороздільської ЗОШ I-III ступенів №2 Львівської
області (85 балів).
7. Вихованців гуртка «Іграшки-сувеніри» Введенського НВК Чугуївської районної ради
Харківської області (85 балів).
8. Вихованців гуртка «Творча майстерня» Введенського НВК Чугуївської районної ради
Харківської області (85 балів).
9. Вихованців гуртка «Юні садівники» Введенського НВК Чугуївської районної ради
Харківської області (85 балів).
10. Вихованців зразкової літературної студії «Первоцвіт» Маневицького районного Центру
творчості дітей та юнацтва Маневицького району Волинської області (85 балів).

11. Вівсяник Олександра, учня 6 класу Дзвиняцької загальноосвітньої школи I-III ступенів
Борщівського району Тернопільської області (85 балів).
12. Галан Софію, ученицю 8 класу Розвадівського ЗЗСО I-III ступенів Миколаївського
району Львівської області (85 балів).
13. Гінкул Вероніку, Козаченко Олену, учениць КОНЗ «Куяльницького закладу загальної
середньої освіти I-III ступенів» Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської
області (85 балів).
14. Головатчук Івана, вихованця
Іванофранківської області (85 балів).

Богородчанського

центру

позашкільної

освіти

15. Городецьку Владиславу, ученицю 11-А класу Врадіївської районної гімназії
Врадіївського району Миколаївської області (85 балів).
16. Дем’яненко Ніку, ученицю 1 класу Новотроїцької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Покровської райради Донецької області (85 балів).
17. Денесяк Вікторію, ученицю 8 класу загальноосвітньої школи I-III ступенів с. Нова
Гребля Калинівського району Вінницької області (85 балів).
18. Костюк Дарину, вихованку студії «Літературний світ» Дитячого-естетиконатуралістичного центру «Камелія» Броварської міської ради Київської області (85 балів).
19. Мацу Марію, вихованку гуртка «Природа рідного краю» Чернівецького МЦЕНТУМ
(85 балів).
20. Медведського Дмитра, учня 1 класу Новотроїцької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Покровської райради Донецької області (85 балів).
21. Онопко Анастасію, вихованку гуртка «Народна творчість» КЗ «Зміївського центру
дитячої та юнацької творчості» Зміївської районної ради Харківської області (85 балів).
22. Ромаш Володимира,
вихованця гуртка «Любування природою» Чернівецького
ОЦЕНТУМ, учня 5-Б класу ЗОШ №4 м. Чернівці (85 балів).
23. Руденко Тихона, вихованця гуртка «Юні орнітологи» Лозівської станції юних
натуралістів Лозівської міської ради Харківської області (85 балів).
24. Теличко Анастасію, вихованку студії «Літературний світ» Дитячого-естетиконатуралістичного центру «Камелія» Броварської міської ради Київської області (85 балів).
25. Тиницьку Аліну, ученицю 8 класу Веселівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Балаклійської районної ради Харківської області (85 балів).
26. Тютюнник Вікторію, вихованку гуртка «Юні орнітологи» Лозівської станції юних
натуралістів Лозівської міської ради Харківської області (85 балів).
27. Фурика Владислава, учня Куньєвського навчально-виховного комплексу Ізюмської
районної ради Харківської області (85 балів).

28. Червінську Анастасію, ученицю 10 класу ліцею №3 м.Мостиська Львівської області
(85 балів).
ІІІ місце
1. Вихованців гуртка «Творча майстерня» Введенського НВК Чугуївської районної ради
Харківської області (75 балів).
2. Вихованців гуртка «Юні садівники» Введенського НВК Чугуївської районної ради
Харківської області (75 балів).
3. Внукову Маргариту, ученицю Мирноградської загальноосвітньої школи I-II ступенів
№6 Мирноградської міської ради Донецької області (75 балів).
4. Герасимюка Миколу, вихованця еколого-краєзнавчого гуртка ЦДЮТ Залізничного
району м. Львова, учня 4 класу ЗОШ №67 (75 балів).
5. Дасевич Давіда, учня 5-Б класу ЗЗСО №16 м. Чернівці (75 балів).
6. Дібняк Вікторію, вихованку гуртка «Екологічне краєзнавство» Миколаївської міської
станції юних натуралістів Миколаївської міської ради Миколаївської області (75 балів).
7. Донченко Анастасію, ученицю 6-А класу Балаклійської загальноосвітньої школи I-III
ступенів №3 Балаклійської районної ради Харківської області (75 балів).
8. Каретнікова Олександра, вихованця гуртка «Домашні улюбленці» ЗПО «Станція юних
натуралістів міста Ковеля» Ковельської міської ради Волинської обласної державної
адміністрації (75 балів).
9. Колісник Анну, ученицю 4-А класу Комунального закладу "Савинський ліцей
Балаклійської районної ради Харківської області (75 балів).
7. Кривенко Марію, ученицю Львівської української гуманітарної гімназії ім. Олени
Степанів (75 балів).
8. Кучерявенко Вікторію, вихованку гуртка «Художнє слово» Дергачівського будинку
дитячої та юнацької творчості Дергачівської районної ради Харківської області на базі КЗ
«Подвірський ліцей» (75 балів).
9. Кучерявенко Кіру, вихованку гуртка «Художнє слово» Дергачівського будинку дитячої та
юнацької творчості Дергачівської районної ради Харківської області на базі КЗ
«Подвірський ліцей» (75 балів).
10. Мелещенко Поліну, ученицю Андріївської загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів
Кегичівської районної ради Харківської області (75 балів).
11. Мирошниченко Владиславу, учня Куньєвського НВК Ізюмської районної ради
Харківської області (75 балів).
12. Несущенко Діану, ученицю Куньєвського навчально-виховного комплексу Ізюмської
районної ради Харківської області (75 балів).

13. Осадчук Софію, ученицю 7 класу Лосяцької загальноосвітньої школи I-III ступенів
Скала-Подільської селищної ради Борщівського району Тернопільської області (75 балів).
14. Сиволапенко Артема, Ромашова Максима, вихованців гуртка «Школа життєвої
компетенції» Миколаївської міської станції юних натуралістів Миколаївської міської ради
Миколаївської області (75 балів).
15. Шимонівську Марію, вихованку Богородчанського центру позашкільної освіти
Іванофранківської області (75 балів).
16. Шмату Надію, вихованку гуртка «Комп`ютер – вікно у природу» Миколаївської міської
станції юних натуралістів Миколаївської міської ради Миколаївської області (75 балів).
17. Щотку Єлізавету, вихованку гуртка «Юні зоологи» Лисичанський центру позашкільної
роботи зі школярами та молоддю Луганської області (75 балів).
ІV. Визнати переможцями та призерами природоохоронно-пропагандистської
Всеукраїнської акції серед школярів і учнівської молоді «Горлиця звичайна – птах
року 2020» та нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України та Українського товариства
охорони птахів за кращий малюнок і креативність сприйняття орнітофауни в рамках
акції «Птах року 2020»:
І місце
1. Анісімову Марію, вихованку гуртка «Біологія для допитливих» Вінницької обласної
станції юних натуралістів (95 балів).
2. Баранік Анастасію, вихованку гуртка «Юннат», ученицю 7 класу Андріяшівського
ліцею – закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Андріяшівської сільської ради
Сумської області (95 балів).
3. Березанську Анжеліку, вихованку студії образотворчого мистецтва «Вернісаж»
Васильківського міського центру дитячої та юнацької творчості «Горлиця» (95 балів).
4. Богданюк Ангеліну, ченицю Заставнівської ЗЗСО І-ІІІ ст. Чернівецької області (95
балів).
5. Большакову Соломію, вихованку гуртка «М`яка іграшка» Васильківського міського
центру дитячої та юнацької творчості Київської області (95 балів).
6. Гадзюк Ольгу, ученицю 5-Г класу Білоцерківської спеціалізованої школи с
поглибленним вивченням слов`янських мов, вихованку народної студії «Азалія» (95 балів).
7. Глуховецького Артура, вихованця гуртка «Фітодизайн» Покотилівської станції юних
натуралістів Харківської районної ради Харківської області (95 балів).
8. Головач Іллю, учня 3-А класу Миронівського академічного ліцею №2 Київської області
(95 балів).

9. Губенко Олену, ученицю 10 класу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№122 Харківської міської ради Харківської області (95 балів).
10. Данилову Анастасію, ученицю 4-В класу Криворізької загальноосвітньої школи № 90
Довгинцівського району Дніпропетровської області (95 балів).
11. Дюбу Данила, Шугалію Поліну, учеників 6-Б класу Білоцерківської спеціалізованої
природничо-математичної школи I-III ступенів ім. М.О. Кириленка Білоцерківської міської
ради Київської області (95 балів).
12. Єременко Діану, ученицю 8-Б Комунального закладу «Пісочинський ліцей «Мобіль»
Харківської області (95 балів).
13. Єфименко Дарину, вихованку гуртка «Екологічна казка» Києво-Святошинського
районного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (95 балів).
14. Ілясову Дар’ю, ученицю 8-Б Комунального закладу «Пісочинський ліцей «Мобіль»
Харківської області (95 балів).
15. Калашник Марину, вихованку гуртка «Жар-птиця» Дергачівського будинку дитячої та
юнацької творчості Дергачівської районної ради Харківської області на базі КЗ
«Безруківський ліцей» (95 балів).
16. Кононенко Олександру, вихованку гуртка «Дизайн на склі» Комунального
позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості «Гармонія»
Криворізької міської ради Дніпропетровської області (95 балів).
17. Кульбіді Ілоні, вихованці гуртка «Любування природою» КЗ «Черкаський обласний
центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради» (95 балів).
18. Левчук Ольгу, вихованку студії образотворчого мистецтва «Розмай» Костопільского
будинку школярів та юнацтва Костопільскої районної ради Рівненської області (95 балів).
19. Лихоту Аріну, ученицю 2-Б класу Білоцерківської спеціалізованої природничоматематичної школи I-III ступенів ім. М.О. Кириленка Білоцерківської міської ради
Київської області (95 балів).
20. Могунову Катерину, ученицю 8 класу Комунального закладу «Опорна школа
«Оскільський ліцей Оскільської сільської ради Ізюмського району Харківської області» (95
балів).
21. Молокаєву Валерію, ученицю 6-А класу Барвінківської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 2 Барвінківської районної ради Харківської області (95 балів).
22. Обухова Юрія, ученика 9-Г класу Білоцерківської спеціалізованої природничоматематичної школи I-III ступенів ім. М.О. Кириленка Білоцерківської міської ради
Київської області (95 балів).
23. Огієнко Анну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» КЗ «Зміївського центру
дитячої та юнацької творчості» Зміївської районної ради Харківської області (95 балів).

24. Олійникову Марину, ученицю 9 класу Пристанційної загальноосвітньої школи І-ІІ
ступенів, вихованку гуртка «Мистецтво нашого народу» Дворічанського центру дитячої та
юнацької творчості Дворічанської районної ради Харківської області (95 балів).
25. Пилипенко Софію, ученицю 4 класу Миронівського академічного ліцею № 2 Київської
області (95 балів).
26. Плаксій Анастасію, ученицю 8-А класу Барвінківської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 2 Барвінківської районної ради Харківської області (95 балів).
27. Половик Валерію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» КЗ «Валківський
районний будинок дитячої та юнацької творчості» Валківської районної ради Харківської
області (95 балів).
28. Польського Рената, учня 3 класу Миронівського академічного ліцею № 2 Київської
області (95 балів).
29. Розлучну Вікторію, вихованку арт-майстерні образотворчого мистецтва Костопільского
будинку школярів та юнацтва Костопільскої районної ради Рівненської області (95 балів).
30. Романенка Богдана,
учня 11 класу Комунального закладу «Опорна школа
«Оскільський ліцей Оскільської сільської ради Ізюмського району Харківської області»
(95 балів).
31. Сасунову Єлизавету, ученицю 2-А класу Новокаховської ЗОШ I-III ступенів
Новакоховської міської ради Херсонської області (95 балів).
32. Селезньову Вероніку, ученицю 4-А класу загальноосвітньої школи I-III ступенів №1
Новокаховської міської ради Херсонської області (95 балів).
33. Сєдунову Софію, вихованку гуртка «Аріанда» Комунального позашкільного
навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості «Дружба» Криворізької міської
ради Довгинцівського району Дніпропетровської області (95 балів).
34. Сич Анастасію, ученицю 1 класу Новотроїцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Покровської райради Донецької області (95 балів).
35. Смоляр Діану, ученицю 4 класу Миронівського академічного ліцею № 2 Київської
області (95 балів).
36. Теслюк Поліну, ученицю Криворізької гімназії № 84, вихованку гуртка «Яскрава
палітра» Комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької
творчості «Гармонія» Криворізької міської ради Дніпропетровської області (95 балів).
37. Ткаченко Вікторію, ученицю 4-В класу Криворізької загальноосвітньої школи № 90
Довгинцівського району Дніпропетровської області (95 балів).
38. Федоренко Анну, ученицю 10 класу, вихованку гуртка «Екологічна майстерня» ІваноФранківської міської дитячої екологічної станції (95 балів).
39. Федоренко Євгенію, вихованку Вишгородського районного центру художньої творчості
дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт» (95 балів).

40. Флоряк Вікторію, вихованку гуртка «Юні господарочки» Чернівецького ОЦЕНТУМ,
ученицю 10 класу Чернівецької ЗОШ І-ІІІ ст. №24 (95 балів).
41. Шейченко Діану, ученицю Комунального закладу «Новомиколаївський навчальнореабілітаційний центр «Паросток» імені В. А. Польського Запорізької обласної ради (95
балів).
42. Шемчук Вікторію, ученицю Комунального закладу «Новомиколаївський навчальнореабілітаційний центр «Паросток» імені В.А. Польського Запорізької обласної ради (95
балів).
ІІ місце
1. Алексійчук Аллу, вихованку студії образотворчого мистецтва «Розмай» Костопільского
будинку школярів та юнацтва Костопільскої районної ради Рівненської області (85 балів).
2. Андрєєву Оксану, ученицю Комунального закладу «Новомиколаївський навчальнореабілітаційний центр «Паросток» імені В.А. Польського Запорізької обласної ради (85
балів).
3. Аніжко Анастасію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» КЗ «Валківський
районний будинок дитячої та юнацької творчості» Валківської районної ради Харківської
області (85 балів).
4. Баглаєву Софію, ученицю 8-А Комунального закладу «Пісочинський ліцей «Мобіль»
Харківської області (85 балів).
5. Бецько Ірину, ученицю 8 класу Новояворівської ЗОШ I-III ступенів №2 Львівської
області (85 балів).
6. Бондар Христину, вихованку гуртка «Декоративно-образотворче мистецтво»
Богородчанського центру позашкільної освіти Іванофранківської області (85 балів).
7. Бондарук Ірину, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Богородчанського центру
позашкільної освіти Іванофранківської області (85 балів).
8. Бурцева Руслана, вихованця гуртка «Основи фенології» Комунального позашкільного
навчального закладу «Районна станція юних натуралістів» Покровської райради
Донецької області (85 балів).
9. Великород Вікторію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Комунального
позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості «Гармонія»
Криворізької міської ради Дніпропетровської області (85 балів).
10. Вітенко Вікторію, ученицю 5-В класу Одеської загальноосвітньої школи I-III ступенів
№55 Одеської міської ради Одеської області (85 балів).
11. Гоменюк Валентину, вихованку гуртка «Українські визерунки» Центра творчості дітей
та юнацтва м. Ірпеня Київської області (85 балів).

12. Горбенко Ірину, ученицю 8 класу Новояворівської ЗОШ I-III ступенів №2 Львівської
області (85 балів).
13. Данилова Миколу, учня 7 класу Криворізької загальноосвітньої школи № 90
Довгинцівського району Дніпропетровської області (85 балів).
14. Денисову Дарію, ученицю Білицької загальноосвітньої школи I-III ступенів №10
Добропільської міської ради Донецької області (85 балів).
15. Долинську Наталію, вихованку студії образотворчого мистецтва «Розмай»
Костопільского будинку школярів та юнацтва Костопільскої районної ради Рівненської
області (85 балів).
16. Жевлєва Сергія, учня Красноградського НВК №2 Красноградської районної ради
Харківської області (85 балів).
17. Заверуху Романа, учня 2(6) класу Львівської української гуманітарної гімназії ім.
Олени Степанів (85 балів).
18. Іванушкіну Єлизавету, ученицю Мирноградської загальноосвітньої школи I-II ступенів
№6 Мирноградської міської ради Донецької області (85 балів).
19. Іларіонову Аріну, ученицю Комунального закладу «Новомиколаївський навчальнореабілітаційний центр «Паросток» імені В.А. Польського Запорізької обласної ради (85
балів).
20. Каламанич Віталіну, ученицю Кам`янець-Подільської ЗОШ №10 Хмельницької області
(85 балів).
21. Клійчук Наталію, ученицю ОНЗ «Миропільська гімназія» Миропільської селищної
ради Житомирської області (85 балів).
22. Камуз Таісію, ученицю ООЗ «Борівська ЗОШ I-III ступенів №1 Борівської районної
ради Харківської області ім. героя В.С. Колісника» Вихованку Борівського будинку дитячої
та юнацької творчості Борівської районної ради Харківської області (85 балів).
23. Ковальову Євгенію, вихованку КЗ «Волноваський районний будинок дитячої та
юнацької творчості» Волноваської районної ради Донецької області (85 балів).
24. Ковтуненко Анастасію, вихованку гуртка «Декор» Токмацького центру дитячої та
юнацької творчості Токмацької міської ради Запорізької області (85 балів).
25. Козлова Івана, учня 8-А класу КЗ «Куп`янська спеціалізована школа» Харківської
обласної ради Харківської області (85 балів).
26. Колєснікову Злату, вихованку гуртка «Юні орнітологи» Васильківської станції юних
натуралістів Васильківської міської ради Київської області (85 балів).
27. Костюка Назара, вихованця студії образотворчого мистецтва «Вернісаж»
Васильківського міського центру дитячої та юнацької творчості «Горлиця» (85 балів).

28. Кришталь Єлізавету, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» КЗ «Зміївського
центру дитячої та юнацької творчості» Зміївської районної ради Харківської області (85
балів).
29. Кулібабу Аліну, ученицю Білицької загальноосвітньої школи I-III ступенів №10
Добропільської міської ради Донецької області (85 балів).
30. Кушнирік Євгена, учня 9-А класу Мирноградської загальноосвітньої школи
ступенів №10 Донецької області (85 балів).

I-III

31. Кхалуф Анну, вихованку студії образотворчого мистецтва «Палітра» Васильківського
міського центру дитячої та юнацької творчості (85 балів).
32. Лабковського Миколу, вихованця гуртка «Медіакультура»Красноградського районного
центру дитячої та юнацької творчості Харківської області (85 балів).
33. Лозову Ольгу, ученицю Комунального закладу «Новомиколаївський навчальнореабілітаційний центр «Паросток» імені В.А. Польського Запорізької обласної ради (85
балів).
34. Мальську Марію, вихованку гуртка «Юні друзі природи» Бершадської
станції юних натуралістів (85 балів).

районної

35. Маркевич Ірину, ученицю 7 класу Черницького ЗЗСО I-III ступенів Миколаївського
району Львівської області (85 балів).
36. Мічкур Катерину, вихованку студії «Магія піску» Васильківського міського центру
дитячої та юнацької творчості «Горлиця» (85 балів).
37. Момотенко Ганну та учнівський колектив 8-А класу Житомирського екологічного
ліцею №24 (85 балів).
38. Москаля Нікіту, вихованця гуртка «Природа і творчість» Миколаївської міської станції
юних натуралістів Миколаївської міської ради Миколаївської області (85 балів).
39. Новицьку Дарину, ученицю 9-А класу Миронівського академічного ліцею№2
Миронівської міської ради Київської області (85 балів).
40. Оріщак Анну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Богородчанського центру
позашкільної освіти Іванофранківської області (85 балів).
41. Павленко Мирославу, вихованку гуртка «Основи фенології» Комунального
позашкільного навчального закладу «Районна станція юних натуралістів» Покровської
райради Донецької області (85 балів).
42. Педько Максима, учня Красноградського НВК №2 Красноградської районної ради
Харківської області (85 балів).
43. Пелипенко Евеліну, Лиманський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» №1 Лиманської міської ради
Донецької області (85 балів).

44. Петрушину Софію, ученицю 6 класу Костянтинівської ЗЗСО І - ІІІ ступенів № 2
Костянтинівської міської ради Донецької області (85 балів).
45. Писаренко Анастасію, вихованку студії образотворчого мистецтва «Чарівні барви»
Васильківського міського центру дитячої та юнацької творчості «Горлиця» (85 балів).
46. Пітько Дарину, ученицю Комунального закладу «Новомиколаївський навчальнореабілітаційний центр «Паросток» імені В.А. Польського Запорізької обласної ради (85
балів).
47. Піщуліну Уляну, вихованку гуртка образотворчого мистецтва Дергачівського будинку дитячої
та юнацької творчості Дергачівської районної ради Харківської області на базі КЗ «Слатинський
ліцей» (85 балів).

48. Піщуліна Матвія, вихованця гуртка образотворчого мистецтва Дергачівського будинку
дитячої та юнацької творчості Дергачівської районної ради Харківської області на базі КЗ
«Слатинський ліцей» (85 балів).
49. Половик Крістіну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» КЗ «Валківський
районний будинок дитячої та юнацької творчості» Валківської районної ради Харківської
області (85 балів).
50. Процун Анну, ученицю 8-А класу ОЗНВК «Чаплінська школа-гімназія» Херсонської
області (85 балів).
51. Рогову Валерію, вихованку Арт студії «Колорит» Васильківського міського центру
дитячої та юнацької творчості Київської області (85 балів).
52. Самборську Софію, вихованку КЗ «Волноваський районний будинок дитячої та
юнацької творчості» Волноваської районної ради Донецької області (85 балів).
53. Сандуленко Домініка, ученика 1-Б класу Новокаховської ЗОШ №3 Новокаховської
міської ради (85 балів).
54. Синицького Олександра, вихованця Борівського будинку дитячої та юнацької творчості
Борівської районної ради Харківської області (85 балів).
55. Сірого Романа, вихованця гуртка «Любителі домашніх тварин» Дитячого-естетиконатуралістичного центру «Камелія» Броварської міської ради Київської області (85 балів).
56. Тарганчука Андрія, вихованця студії образотворчого мистецтва «Вернісаж»
Васильківського міського центру дитячої та юнацької творчості «Горлиця» (85 балів).
57. Твердохліб Тетяну, вихованку студії образотворчого мистецтва «Чарівні барви»
Васильківського міського центру дитячої та юнацької творчості «Горлиця» (85 балів).
58. Товарницьку Ольгу, ученицю 7 класу СЗШ №22 ім. Стефаника м. Львова (85 балів).
59. Червону Аліну, ученицю 7 класу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №
122 Харківської міської ради Харківської області (85 балів).
60. Чих Вероніку, ученицю 10 класу Мангуської ЗОШ І-ІІІ ст. №2, Донецької області (85
балів).

61. Чорну Ангеліну, вихованку гуртка «Декор» Токмацького центру дитячої та юнацької
творчості Токмацької міської ради Запорізької області (85 балів).
62. Шемет Дениса, вихованця гуртка «Лікарські рослини» Тячівського районного екологонатуралістичного центру учнівської молоді Закарпатської області (85 балів).
63. Щербакову Марину, ученицю 9 класу Шандриголівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Лиманської міської ради Донецької області (85 балів).
64. Щербаченко Діану, ученицю Криворізької гімназії № 84, вихованку гуртка «Яскрава
палітра» Комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької
творчості «Гармонія» Криворізької міської ради Дніпропетровської області (85 балів).
65. Яковець Юлію, вихованку гуртка «Люби і знай свій рідний край» КиєвоСвятошинського районного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
(85 балів).
ІІІ місце
1. Анкудінову Уляну, вихованку студії образотворчого мистецтва «Чарівні барви»
Васильківського міського центру дитячої та юнацької творчості «Горлиця» (75 балів).
2. Балух Маріанну, ученицю 1 класу Прилбицької ЗОШ I-III ступенів ім. Митрополіта
Андрія Шептицького Яворівського району Львівської області (75 балів).
3. Безкоровайну Алісу, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Комунального
позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості «Гармонія»
Криворізької міської ради Дніпропетровської області (75 балів).
4. Білошапко Романа, учня 2-А класу Миронівського академічного ліцею№2 Миронівської
міської ради Київської області (75 балів).
5. Боднар Христину, вихованку
Іванофранківської області (75 балів).

Богородчанського

6. Боднарук Ірина, вихованку Богородчанського
Іванофранківської області (75 балів).

центру

позашкільної

освіти

центру

позашкільної

освіти

7. Бортницьку Софію, вихованку студії образотворчого мистецтва «Вернісаж»
Васильківського міського центру дитячої та юнацької творчості «Горлиця» (75 балів).
8. Бутенко Таїсію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» КЗ «Валківський районний
будинок дитячої та юнацької творчості» Валківської районної ради Харківської області (75
балів).
9. Вакуленко Дарію, вихованку гуртка «Основи фенології» КЗ «Черкаський обласний
центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради» (75 балів).
10. Вацебу Софію, вихованку Богородчанського
Іванофранківської області (75 балів).
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позашкільної
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11. Вельможну Анастасію, вихованку гуртка «Юннат», ученицю 6 класу Андріяшівського
ліцею – закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Андріяшівської сільської ради
Сумської області (75 балів).
12. Вихованцівгуртка «Природа і фантазія» комунального закладу «Центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради (75 балів).
13. Ганусина Дмитра, вихованця гуртка «Мистецтво нашого народу» учня 3 класу
Новороздільської ЗОШ I-III ступенів №2 Львівської області (75 балів).
14. Горчаренко Уляну, вихованку студії образотворчого мистецтва «Чарівні барви»
Васильківського міського центру дитячої та юнацької творчості «Горлиця» (75 балів).
15. Григу Аріну, вихованку студії образотворчого мистецтва «Колорит» Дитячогоестетико-натуралістичного центру «Камелія» Броварської міської ради Київської області
(75 балів).
16. Гуштик Софію, ученицю 3-А класу Заставнівської ЗЗСО І-ІІІ ст. Чернівецької області
(75 балів).
17. Давид Вікторію, вихованку студії образотворчого мистецтва «Розмай» Костопільского
будинку школярів та юнацтва Костопільскої районної ради Рівненської області (75 балів).
18. Деледивку Ніколетту, вихованку Арт студії «Колорит» Васильківського міського центру
дитячої та юнацької творчості Київської області (75 балів).
19. Доцяк Анастасію, вихованку Богородчанського центру позашкільної освіти
Іванофранківської області (75 балів).
20. Дубовика Давіда, вихованця студії «Магія піску» Васильківського міського центру
дитячої та юнацької творчості «Горлиця» (75 балів).
21. Жиліну Олександру, ученицю Мирноградської загальноосвітньої школи I-II ступенів
№6 Мирноградської міської ради Донецької області (75 балів).
22. Зіняк Галину, вихованку гуртка «Аматори рослинництва» Богородчанського центру
позашкільної освіти Іванофранківської області (75 балів).
23. Калюгу Олесю, вихованку гуртка «Юні географи-дослідники» Борівського будинку
дитячої та юнацької творчості Борівської районної ради Харківської області (75 балів).
24. Касаткіна Андрія, ученя Комунального закладу «Новомиколаївський навчальнореабілітаційний центр «Паросток» імені В.А. Польського Запорізької обласної ради (75
балів).
25. Кисіль Назара, вихованця гуртка «Палітра» Центра творчості дітей та юнацтва м.
Ірпеня Київської області (75 балів).
26. Ковальчука Романа, учня 5-го класу Погребівської загальноосвітньої школи I-III
ступенів Глобинської районної ради Полтавської області (75 балів).
27. Кондратьєву Анастасію, ученицю Херсонської гімназії №1 Херсонської міської ради
(75 балів).

28. Коробко Ірину, вихованку гуртка «Художня кераміка» Красноградського районного
центру дитячої та юнацької творчості на базі Миколо-Комишуватського НВК (75 балів).
29. Красиворон Алісу, вихованку гуртка «Фарби природи» Миколаївської міської станції
юних натуралістів Миколаївської міської ради Миколаївської області (75 балів).
30. Кривенко Владислава, вихованця Арт студії «Колорит» Васильківського міського
центру дитячої та юнацької творчості Київської області (75 балів).
31. Куденко Марію, ученицю Удачненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Покровської райради Донецької області (75 балів).
32. Лещенко Мар’яну, ученицю 10 класу Звенигородської спеціалізованої школи I-III
ступенів №3 Черкаської області (75 балів).
33. Любчик Ельвіру, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» КЗ «Зміївського центру
дитячої та юнацької творчості» Зміївської районної ради Харківської області (75 балів).
34. Лях Олександру, вихованку гуртка «Лікарські рослини» Тячівського районного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Закарпатської області (75 балів).
35. Ляхович Єлизавету, вихованку гуртка «Юннат», ученицю 6 класу Андріяшівського
ліцею – закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Андріяшівської сільської ради
Сумської області (75 балів).
36. Мазурову Вікторію, вихованку гуртока «Малюнок та живопис» загальноосвітнього
навчального закладу ПДЮТ м.Гірника Донецької області (75 балів).
37. Максимову Вікторію, вихованку студії образотворчого мистецтва, будинку творчості
дітей та юнацтва Мирноградської міської ради Донецької області (75 балів).
38. Маслову Анну, вихованку гуртка «Дизайн на склі» Комунального позашкільного
навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості «Гармонія» Криворізької
міської ради Дніпропетровської області (75 балів).
39. Маслову Софію, ученицю Комунального закладу «Пісочинський ліцей «Мобіль»
Харківської області (75 балів).
40. Матвійчук Ірину, вихованку гуртка «Фарби природи» Миколаївської міської станції
юних натуралістів Миколаївської міської ради Миколаївської області (75 балів).
41. Меренкову Аліну, вихованку гуртока «Малюнок та живопис» загальноосвітнього
навчального закладу ПДЮТ м.Гірника Донецької області (75 балів).
42. Меренкову-Петрищеву Єлизавету, вихованку Арт студії «Колорит» Васильківського
міського центру дитячої та юнацької творчості Київської області (75 балів).
43. Міщенко Надію, ученицю 8-го класу Підлиманської ЗОШ I-II ступенів-філії ООЗ
«Борівська ЗОШ I-III ступенів №1 Борівської районної ради Харківської області ім. героя
В.С. Колісника» (75 балів).

44. Москвіну Софію, вихованку гуртка «Фарби природи» Миколаївської міської станції
юних натуралістів Миколаївської міської ради Миколаївської області (75 балів).
45. Назарову Маргариту, вихованку студії образотворчого мистецтва «Чарівні барви»
Васильківського міського центру дитячої та юнацької творчості «Горлиця» (75 балів).
46. Науменко Вероніку, вихованку Арт студії «Колорит» Васильківського міського центру
дитячої та юнацької творчості Київської області (75 балів).
47. Неботову Юлію, ученицю 7 класу Чистоводівськогокого навчально-виховного
комплексу Ізюмської районної ради Харківської області (75 балів).
48. Нікітіну Дарію, вихованку Арт студії «Колорит» Васильківського міського центру
дитячої та юнацької творчості Київської області (75 балів).
49. Оріщак Анну, вихованку Богородчанського
Іванофранківської област (75 балів).
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50. Павленко Олену, вихованку гуртка «Дизайн» Ніжинської станції юних техніків
Черніговської області (75 балів).
51. Павликівську Надію, вихованку Богородчанського центру позашкільної освіти
Іванофранківської області (75 балів).
52. Павлівську Надію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Богородчанського
центру позашкільної освіти Іванофранківської області (75 балів).
53. Пелепей Ірину, вихованку гуртка «Юннат», ученицю 6 класу Андріяшівського ліцею –
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Андріяшівської сільської ради Сумської
області (75 балів).
54. Перець Катерину, вихованку гуртка «Виготовлення сувенірів» Богородчанського
центру позашкільної освіти Іванофранківської області (75 балів).
55. Полячек Варвару, ученицю Криворізької гімназії № 84, вихованку гуртка «Яскрава
палітра» Комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької
творчості «Гармонія» Криворізької міської ради Дніпропетровської області (75 балів).
56. Пономаренко Ангеліну, вихованку студії образотворчого мистецтва «Вернісаж»
Васильківського міського центру дитячої та юнацької творчості «Горлиця» (75 балів).
57. Попойлик Артура, вихованця гуртка «Екологічна майстерня» Богородчанського центру
позашкільної освіти Іванофранківської області (75 балів).
58. Простебі Злату, вихованку гуртка «Юні флористи» Тячівського районного екологонатуралістичного центру учнівської молоді Закарпатської області (75 балів).
59. Пуніну Кароліну, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» КЗ «Зміївського центру
дитячої та юнацької творчості» Зміївської районної ради Харківської області (75 балів).
60. Пупену Марію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» КЗ «Зміївського центру
дитячої та юнацької творчості» Зміївської районної ради Харківської області (75 балів).

61. Радзівіл Вікторію, вихованку студії образотворчого мистецтва «Розмай»
Костопільского будинку школярів та юнацтва Костопільскої районної ради Рівненської
області (75 балів).
62. Ракочого Вітязьслава, учня 10-А класу Чернівецької гімназії №2 вихованця секції
«Індивідуальна робота еколого-біологічного напряму з обдарованими дітьми» ОЗБШ та
гуртка «Юні господарочки» Чернівецького ОЦЕНТУМ (75 балів).
63. Рожкову Дарину, ученицю 10 класу Балаклійської загальноосвітньої школи I-III
ступенів №3 Балаклійської районної ради Харківської області (75 балів).
64. Рожнятовську Крістіну, вихованку студії образотворчого мистецтва «Вернісаж»
Васильківського міського центру дитячої та юнацької творчості «Горлиця» (75 балів).
65. Самусенко Софію, ученицю 4 класу Миронівського академічного ліцею № 2 Київської
області (75 балів).
66. Санчука Єгора, Бортова Єгора, вихованців гуртка «Юні орнітологи»
Васильківської станції юних натуралістів Васильківської міської ради Київської області
(75 балів).
67. Сіробабу Ангеліну, ученицю 1-Б класу Барвінківської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 2 Барвінківської районної ради Харківської області (75 балів).
68. Слісарського Володимира, вихованця студії «Магія піску» Васильківського міського
центру дитячої та юнацької творчості «Горлиця» (75 балів).
69. Станкову Марію, ученицю 7 класу Оріхівської загальноосвітньої школи I-III ступенів
ім. О.П. Малінова (75 балів).
70. Стеблинську Марію, вихованку Богородчанського центру позашкільної освіти
Іванофранківської області (75 балів).
71. Стеблинську Марію, вихованку гуртка «Образотворче мистецтво» Богородчанського
центру позашкільної освіти Іванофранківської області (75 балів).
72. Сухіну Анну, ученицю 4-А класу Врадіївської районної гімназії Врадіївського району
Миколаївської області (75 балів).
73. Твердохліб Наталію, вихованку Арт студії «Колорит» Васильківського міського центру
дитячої та юнацької творчості Київської області (75 балів).
74. Тригубенко Софію, вихованку Сахновщинської станції
Сахновщинської районної ради Харківської області (75 балів).

юних

натуралістів

75. Трояновську Надію, вихованку студії образотворчого мистецтва «Чарівні барви»
Васильківського міського центру дитячої та юнацької творчості «Горлиця» (75 балів).
76. Федоренко Марію, вихованку гуртка «Природа і творчість» Миколаївської міської
станції юних натуралістів Миколаївської міської ради Миколаївської області (75 балів).

77. Філіппову Каріну, вихованку гуртка «Основи фенології» Комунального позашкільного
навчального закладу «Районна станція юних натуралістів» Покровської райради
Донецької області (75 балів).
78. Фролову Орину, вихованку гуртока «Малюнок та живопис» загальноосвітнього
навчального закладу ПДЮТ м.Гірника Донецької області (75 балів).
79. Хайло Юлію, вихованку гуртка «Історичне краєзнавство» КУ «Вовчанський будинок
дитячої та юнацької творчості» (75 балів).
80. Шевченко Дарію, вихованку студії образотворчого мистецтва «Чарівні барви»
Васильківського міського центру дитячої та юнацької творчості «Горлиця» (75 балів).
81. Щербакову Альону, ученицю Новотроїцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Покровської райради Донецької області (75 балів).
82. Юшковську Валентину, вихованку КЗ «Волноваський районний будинок дитячої та
юнацької творчості» Волноваської районної ради Донецької області (75 балів).
83. Ягупова Іллю, вихованця гуртка «Образотворче мистецтво» Комунального
позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості «Гармонія»
Криворізької міської ради Дніпропетровської області (75 балів).
84. Ярема Аліну, вихованку гуртка «Аматори рослинництва» Богородчанського центру
позашкільної освіти Іванофранківської області (75 балів).
V. Визнати переможцями та призерами природоохоронно-пропагандистської
Всеукраїнської акції серед школярів і учнівської молоді «Горлиця звичайна– птах
року 2020» та нагородити грамотою Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України та Українського товариства
охорони птахів за кращий доробок, креативність та самобутнє сприйняття
орнітофауни в рамках акції «Птах року 2020»:
І місце
1. Апозьянц Тамілу, вихованку ДОЕНЦ гуртка «Флористика плюс» м. Краматорськ
Донецької області (95 балів).
2. Біліченко Мілану, ученицю 2-Б класу Білоцерківської спеціалізованої природничоматематичної школи I-III ступенів ім. М.О. Кириленка Білоцерківської міської ради
Київської області (95 балів).
3. Бокачук Анастасію, вихованку гуртка «Екостиль» Києво-Святошинського районного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (95 балів).
4. Бриксу Анну, вихованку мистецької студії «Креатив» Костопільського будинку школярів
та юнацтва Костопільської районної ради Рівненської області (95 балів).
5. Васильченко Дар’ю, вихованку гуртка «Джерельце» КЗ «Волноваський районний
будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради Донецької області (95
балів) .

6. Ведь Тетяну, ученицю 8 класу Рубцівської загальноосвітньої школи I-III ступенів
Лиманської міської ради Донецької області (95 балів).
7. Вихованців гуртка «Природа і ми» КЗ «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної
ради (95 балів).
8. Воловненко Вероніку, вихованку гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» Лозівської
станції юних натуралістів Лозівської міської ради Харківської області (95 балів).
9. Галєєву Надію, вихованку гуртка «Юні зоологи» Києво-Святошинського районного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (95 балів).
10. Голубенко Алісу, вихованку станції юних техніків гуртка «Сувенір» м. Краматорськ
Донецької області (95 балів).
11. Диптан Тимофія, Нікуліну Дарію, вихованців народної творчої майстерні «Світ
сувенірів» Васильківського міського центру дитячої та юнацької творчості області (95
балів).
12. Дригало Мар’яну, вихованку гуртка «Народна творчість» КЗ «Зміївського центру
дитячої та юнацької творчості» Зміївської районної ради Харківської області (95 балів).
13. Єрмолаєву Анастасію, вихованку гуртка «Джерельце» КЗ «Волноваський районний
будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради Донецької області (95
балів).
14. Зінченко Катерину, вихованку гуртка «Декоративне птахівництво» Дитячого-естетиконатуралістичного центру «Камелія» Броварської міської ради Київської області (95 балів).
15. Каплоух Єлізавету, вихованку гуртка «Юні охоронці природи», Краснокутського
центру дитячої та юнацької творчості Краснокутської РДА Харківської області (95 балів).
16. Кормішина Дмитра, вихованця гуртка Арт студії «СовАня» Комунального
позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості «Гармонія»
Криворізької міської ради Дніпропетровської області (95 балів).
17. Кравченко Анастасію, Вервейко Софію, вихованок Волноваського районного будинку
дитячої та юнацької творчості Донецької області (95 балів).
18. Лесько Софію, Шовкун Вікторію, вихованок гуртка «Берегиня» Києво-Святошинського
районного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (95 балів).
19. Лисенко Анастасію, вихованку гуртка «Чарівна ниточка» Центра творчості дітей та
юнацтва м. Ірпеня Київської області (95 балів).
20. Лучиніну Аліну, вихованку КЗ «Волноваський районний будинок дитячої та юнацької
творчості» Волноваської районної ради Донецької області (95 балів).
21. Малярчук Софію, ученицю 2-Б класу Білоцерківської спеціалізованої природничоматематичної школи I-III ступенів ім. М.О. Кириленка Білоцерківської міської ради
Київської області (95 балів).

22. Матвіюк Уляну, вихованку, Ківерцівського центру позашкільної освіти, зразкової
творчої майстерні декоративно-ужиткового мистецтва «Перлина» (95 балів).
23. Мохначову Божену, вихованку гуртка «Креативне рукоділля» Дитячого-естетиконатуралістичного центру «Камелія» Броварської міської ради Київської області (95 балів).
24. Назарову Маргариту, вихованку гуртка «Hand made» Васильківського міського центру
дитячої та юнацької творчості Київської області (95 балів).
25. Погуральську Богдану, ученицю 2-Б класу художньо-графічного відділення МШ
«Нетішинська художня школа» (95 балів).
26. Полукєєву Анну, вихованку гуртка «Мистецтво нашого народу» КЗ «Волноваський
районний будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради Донецької
області (95 балів).
27. Поплавського Єгора, ученика 2-Б класу Білоцерківської спеціалізованої природничоматематичної школи I-III ступенів ім. М.О. Кириленка Білоцерківської міської ради
Київської області (95 балів).
28. Потапенко Софію, вихованця гуртка «М`яка іграшка» Васильківського міського центру
дитячої та юнацької творчості Київської області (95 балів).
29. Примак Катерину, вихованку гуртка «Палітра» «Волноваський районний будинок
дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради Донецької області (95 балів).
30. Сич Яну, вихованку гуртка «Художнє набивання» Костопільського будинку школярів та
юнацтва Костопільської районної ради Рівненської області (95 балів).
31. Скічко Марію, вихованку гуртка «Валяння вовни» Красноградського районного центру
дитячої та юнацької творчості Харківської області (95 балів).
32. Соломянюк Соломію, вихованку гуртка «Бісеринка» КЗ «Будинок дитячої творчості
Любомльської міської ради» Волинської області (95 балів).
33. Степанову Поліну, вихованку гуртка «Чарівна ниточка» Центра творчості дітей та
юнацтва м. Ірпеня Київської області (95 балів).
34. Філімонову Тетяну, ченицю 6 класу Дворічанського ліцею, вихованку гуртка
«Образотворче мистецтво» Дворічанського центру дитячої та юнацької творчості
Дворічанської районної ради Харківської області (95 балів).
35. Худолей Софію, вихованку гуртка «Сувенірний вернісаж» Комунального
позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості «Гармонія»
Криворізької міської ради Дніпропетровської області (95 балів).
36. Цимбаліст Поліну, вихованку гуртка «Народна творчість» КЗ «Зміївського центру
дитячої та юнацької творчості» Зміївської районної ради Харківської області (95 балів).
37. Чередніченко Катерину, вихованку гуртка «Маленька майстерня» КУ «Центр розвитку
дітей та молоді» Узинської міської ради Київської області (95 балів).

38. Ярещенко Олександра, вихованця гуртка «Моделювання та конструювання одягу»
Красноградського РЦДЮТ Харківської області (95 балів).
39. Ярову Анастасію, вихованку гуртка «В`язання гачком», будинку творчості дітей та
юнацтва Мирноградської міської ради Донецької області (95 балів).
ІІ місце
1. Бабченко Анастасію, вихованку гуртка «Палітра» «Волноваський районний будинок
дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради Донецької області (85 балів).
2. Бондар Вікторію, ученицю Заставнівської ЗЗСО І-ІІІ ст. Чернівецької області (85 балів).
3. Вальчеву Владиславу, ученицю 3-А класу «Дизайн одягу» декоративно-ужиткового
відділення МШ «Нетішинська художня школа» (85 балів).
4. Вервейко Софію, Кравченко Анастасію, вихованок гуртка «Умілі рученята» КЗ
«Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної
ради Донецької області (85 балів).
5. Вихованців гуртка «Образотворче мистецтво» КЗ «Приазовський будинок дитячої та
юнацької творчості» Приазовської селищної ради Запорізької області (85 балів).
6. Волосюк Іванну, вихованку Богородчанського
Іванофранківської області (85 балів).
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7. Гавриляк Ольгу, вихованку Богородчанського
Іванофранківської області (85 балів).
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8. Гмиря Юліану, вихованця гуртка «Юні орнітологи» Васильківської станції юних
натуралістів Васильківської міської ради Київської області (85 балів).
9. Голов’яшкіну Софію, ученицю ЗЗСО №1 I-III ступенів
Красноградської районної ради Харківської області (85 балів).

ім.

О.І.Копиленка

10. Діброва Дмитра, вихованця гуртка «КЕДР» Мангушського районного центру дитячої
творчості Донецької області (85 балів).
11. Єштокіну Олександру, вихованку гуртка «Веселка творчості» КЗ «Волноваський
районний будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради Донецької
області (85 балів).
12. Зорю Кирила, вихованця гуртка «Юні охоронці природи» Покотилівської станції юних
натуралістів Харківської районної ради Харківської області (85 балів).
13. Калинів Катерину, вихованку мистецької студії «Креатив» Костопільського будинку
школярів та юнацтва Костопільської районної ради Рівненської області (85 балів).
14. Колодій Альону, вихованку Великоновосілківського районного Центру дитячої та
юнацької творчості Донецької області (85 балів).

15. Костенко Єгора, вихованцю гуртка «Чарівна голочка» Первомайського будинку дитячої
та юнацької творчості Первомайської міської ради Харківської області (85 балів).
16. Литвинову Анастасію, вихованку гуртка «Рукоділля», будинку творчості дітей та
юнацтва Мирноградської міської ради Донецької області (85 балів).
17. Лях Анастасію, ученицю Удачненської ЗОШ I-III ступенів Покровської райради
Донецької областi (85 балів).
18. Максюту Марію, ученицю 3-Б класу Миронівського академічного ліцею№2
Миронівської міської ради Київської області (85 балів).
19. Марк Софію, вихованку гуртка «Паєткоплетіння» Костопільского будинку школярів
та юнацтва Костопільскої районної ради Рівненської області (85 балів).
20. Молдавчук Дарію, вихованку гуртка «Вишивка» Первомайського будинку дитячої та
юнацької творчості Первомайської міської ради Харківської області (85 балів).
21. Молдавчук Христину, вихованку гуртка «Вишивка» Первомайського будинку дитячої
та юнацької творчості Первомайської міської ради Харківської області (85 балів).
22. Нестеренко Єву, вихованку гуртка «Малюнок та живопис» Центра творчості дітей та
юнацтва м. Ірпеня Київської області (85 балів).
23. Нєнашева Ярослава, вихованця гуртка «Юні орнітологи» Васильківської станції юних
натуралістів Васильківської міської ради Київської області (85 балів).
24. Первушину Софію, ученицю 2-В класу ЗЗСО №1 I-III ступенів ім. О.І.Копиленка
Красноградської районної ради Харківської області (85 балів).
25. Писаренко Анастасію, вихованку гуртка «Hand made» Васильківського міського ЦДЮТ
м. Васильків Київської області (85 балів).
26. Погуральську Поліну, ученицю 2-Б класу художньо-графічного відділення МШ
«Нетішинська художня школа (85 балів).
27. Пустовіт Аліну, ученицю 2-Б класу Білоцерківської спеціалізованої природничоматематичної школи I-III ступенів ім. М.О. Кириленка Білоцерківської міської ради
Київської області (85 балів).
28. Рябову Софію, вихованку студії декоративно-ужиткового мистецтва, будинку творчості
дітей та юнацтва Мирноградської міської ради Донецької області (85 балів).
29. Сидорчук Валерію, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Костопільського будинку
школярів та юнацтва Костопільської районної ради Рівненської області (85 балів0.
30. Смірнову Вікторію, ученицю 4-А класу ЗЗСО №1 I-III ступенів ім. О.І.Копиленка
Красноградської районної ради Харківської області (85 балів).
31. Стан Богдану, вихованку гуртка «Юні охоронці природи» Тячівського районного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Закарпатської області (85 балів).

32. Стеблинську Марію, вихованку Богородчанського центру позашкільної освіти
Іванофранківської області (85 балів).
33. Троценко Марію, ученицю Заставнівської ЗЗСО І-ІІІ ст. Чернівецької області (85 балів).
34. Шпортко Софію, вихованку гуртка «М`яка іграшка» Первомайського будинку дитячої
та юнацької творчості Первомайської міської ради Харківської області (85 балів).
35. Яремчук Анастасію, вихованку гуртка «Паперопласти ка» Києво-Святошинського
районного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (85 балів).
36. Щербань Дар’ю, вихованку гуртка «Фольклорно-етнографічне краєзнавство»
Краснокутського центру дитячої та юнацької творчості Краснокутської районної ради
Харківської області.
ІІІ місце
1. Антошук Єгора, вихованця гуртка «Магія творчості», учня Новопсковської ЗЗСО І-ІІІ ст.
Новопсковської селищної ради Луганської області (75 балів).
2. Арап Анастасію, вихованку Великоновосілківського районного Центр дитячої та
юнацької творчості Донецької області (75 балів).
3. Бардусову Уляну, вихованку студії декоративно-ужиткового мистецтва, будинку
творчості дітей та юнацтва Мирноградської міської ради Донецької області (75 балів).
4. Бойко Софію, вихованку гуртка «Паєткоплетіння» Костопільского будинку школярів та
юнацтва Костопільскої районної ради Рівненської області (75 балів).
5. Вітко Мірру, ученицю 1 класу Рівненської загальноосвітньої школи I-II ступенів №16
Рівненської міської ради (75 балів).
6. Вовченко Володимира, вихованця гуртка «Юні орнітологи» Васильківської станції юних
натуралістів Васильківської міської ради Київської області (75 балів).
7. Волоткевич Ліану, вихованку Станіславського ЗПЗСО Станіславської Сільської ради
Херсонської області ім. К. Й. Голобородька (75 балів).
8. Гаврилюк Діану, вихованку гуртка «Сувенірний калейдоскоп» Костопільского будинку
школярів та юнацтва Костопільскої районної ради Рівненської області (75 балів).
9. Доцяк Уляну, вихованку гуртка «Художня вишивка» Богородчанського центру
позашкільної освіти Іванофранківської області (75 балів).
10. Дяченко Любов, вихованку гуртка «Малюнок та живопис» Центра творчості дітей та
юнацтва м. Ірпеня Київської області (75 балів).
11. Іванюк Марію, вихованку гуртка «Геометричне моделювання» Богородчанського
центру позашкільної освіти Іванофранківської області (75 балів).
12. Качанову Інну, ученицю 8 класу ОЗОЗ «Кулевчанської загальноосвітньої школи I-III
ступенів Саратського району Одеської області (75 балів).

13. Китченко Захара, виховця гуртка «Народознавство», Краснокутського центру дитячої
та юнацької творчості Краснокутської РДА Харківської області (75 балів).
14. Колектив вихованців гуртка «Фольклорне краєзнавство» Краснокутського центру
дитячої та юнацької творчості Краснокутської РДА Харківської області (75 балів).
15. Колодій Альону, вихованку Великоновосілківського районного Центр дитячої та
юнацької творчості Донецької області (75 балів).
16. Крітову Маргариту, вихованку гуртка «Творче життя» Києво-Святошинського
районного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (75 балів).
17. Кузнецова Богдана, учня 4 класу Огіївського НВК Сахновщинської районної ради
Харківської області (75 балів).
18. Леськів Романа, вихованця гуртка «Природа навколо нас» КЗ «Станцію юних
натуралістів» Рівненської обласної ради (75 балів).
19. Майстренко Єгора, учня 1-А класу Миронівського академічного ліцею №2
Миронівської міської ради Київської області (75 балів).
20. Мицак Владиславу, вихованку гуртка «Художнє набивання» Костопільського будинку
школярів та юнацтва Костопільської районної ради Рівненської області (75 балів).
21. Мовчан Поліну, ученицю Куньєвського НВК Ізюмської районної ради Харківської
області (75 балів).
22. Науменко Злату, вихованку гуртка «Творче життя» Києво-Святошинського районного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (75 балів).
23. Перець Катерину, вихованку
Іванофранківської області (75 балів).

Богородчанського

центру

позашкільної

освіти

24. Ребрун Дар’ю, вихованку гуртка «Народна творчість» КЗ «Куп`янська спеціалізована
школа» Харківської обласної ради Харківської області (75 балів).
25. Слободян Анну, вихованку Богородчанського
Іванофранківської області (75 балів).

центру

позашкільної

освіти

26. Черток Ксенію, вихованку гуртка «Паперопласти ка» Києво-Святошинського
районного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (75 балів).
27. Шпортель Алісу, ученицю Куньєвського НВК Ізюмської районної ради Харківської
області (75 балів).
28. Шроль Таісію, ученицю Андрієвицького закладу загальної середньої освіти I-III
ступенів Ємільчинської селищної ради Житомирської області (75 балів).
29. Штан Кіру, вихованку гуртка «Народна творчість» КЗ «Зміївського центру дитячої та
юнацької творчості» Зміївської районної ради Харківської області (75 балів).

30. Яковлєву Катерину, вихованку гуртка «Юні українознавці», Краснокутського центру
дитячої та юнацької творчості Краснокутської РДА Харківської області (75 балів).
VІ. Надати подяки Національного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді Міністерства освіти і науки України керівникам юннатівських робіт, які
посіли призові місця, за високий професіоналізм, творчий підхід та формування
екологічної свідомості учнів:
1. Андреєвій Н. В., учителю Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №64.
2. Антоненко Тамарі Володимирівні, вчителю Андріяшівського ліцею – закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів Андріяшівської сільської ради Сумської області.
3. Антошук Ганні Олександрівні, керівнику гуртка «Магія творчості» Новопсковської
ЗЗСО І-ІІІ ст. Новопсковської селищної ради Луганської області.
4. Бабак Віту Миколаївну, керівника студії «Креатив» Костопільського будинку школярів
та юнацтва Костопільської районної ради Рівненської області.
5. Бабченко Ользі Володимирівні, керівнику гуртка «Палітра» КЗ «Волноваський
районний будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради Донецької
області.
6. Баланюк Оксані Валентинівні, керівнику гуртка «Декоративні птахівництво» Вінницької
обласної станції юних натуралістів.
7. Баник Мирославі Михайлівні, керівнику гуртка «Юні друзі природи» Виноградівського
районного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Закарпатської області.
8. Барабаш Любові Миколаївні, вчителю Шандриголівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Лиманської міської ради Донецької області.
9. Баранову Геннадію Борисовичу, керівнику гуртка «КЕДР» Мангушського районного
центру дитячої творчості Донецької області.
10. Бацман Олені Володимирівні, керівнику гуртка «М`яка іграшка» Первомайського
будинку дитячої та юнацької творчості Первомайської міської ради Харківської області.
11. Березецькій Олені Олексіївні, керівнику гуртка «Комп`ютер – вікно у природу»
Миколаївської міської станції юних натуралістів Миколаївської міської ради
Миколаївської області.
12. Березницькій О.В., учителю Сонцівського НВК Покровської райради
областi.

Донецької

13. Бессараб Любові Михайлівні, учителю середньої загальноосвітньої школи №22 ім.
Стефаника м. Львова.
14. Біленко Ларисі Миколаївні, керівнику гуртка «Художня кераміка» Красноградського
районного центру дитячої та юнацької творчості на базі Миколо-Комишуватського НВК

15. Білецькій В. А., керівнику гуртка «Образотворче мистецтво» КЗ «Валківський
районний будинок дитячої та юнацької творчості» Валківської районної ради Харківської
області.
16. Білінець Єві Степанівні, вчителю образотворчого мистецтва Княгинівського НВК
«Загальноосвітня школа I-III ступенів-дошкільний навчальний заклад» Княгинівської
сільської ради Волинської області.
17. Бітківські Марії Василівні, керівнику гуртка «Граємо в театр» Богородчанського
центру позашкільної освіти Іванофранківської області.
18. Близнюк Тетяні Олександрівні, вчителю Миронівського
Київської області.

академічного ліцею №2

19. Бовкун Юлії Володимирівні, вчителю Удачненської ЗОШ I-III ступенів Покровської
райради Донецької області.
20. Божко Тетяні Володимирівні, вчителю біології Орільскої філії КЗ «Орільський ліцей»
Лозівської районної ради Харківської області.
21. Бондарчук Л.Л., учителю Немирівського НВК «Загальноосвітня школа I-III ступенів
№1ім. М.Д. Леонтовича» Вінницької області.
22. Борисенко Наталії Юріївні, керівнику гуртка «Екологічне краєзнавство» Центру
позашкільної роботи базі Лупарівської ЗОШ І-ІІІ ст. Вітовського району Миколаївської
області.
23. Боричевській Любові Федорівні, керівнику зразкової літературної студії «Первоцвіт»
Маневицького районного Центру творчості дітей та юнацтва Маневицького району
Волинської області.
24. Будіній Наталії Вікторівні, керівнику гуртка «Образотворче мистецтво» КЗ
«Зміївського центру дитячої та юнацької творчості» Зміївської районної ради Харківської
області.
25. Будуровій С. Д., учителю Одеського НВК №67 « Загальноосвітняшкола I-III ступенів –
Ліцей» Одеської міської ради Одеської області.
26. Булатовій Ганні Вікторівні, керівнику гуртка «В`язання гачком», будинку творчості
дітей та юнацтва Мирноградсь кої міської ради Донецької області.
27. Бурлаєнко Оксані Григоріївні, керівнику гуртка«Основи фенології» Красноградського
РЦДЮТ Харківської області.
28. Бурмака Оксані Іванівні, вчителю біології Глинівського НВК «Загальноосвітній
навчальний заклад I-III ступенів- ДНЗ» Рокинінської районної ради Рівненської області.
29. Бутко Ірині Миколаївні, вчителю Андріївської загальноосвітньої школи I-III ступенів
№2 Балаклійського району Харківської області.
30. Валіхель О. О., вчителю Костянтинівської загальноосвітньої средньої школи І - ІІІ
ступенів № 2 Костянтинівської міської ради Донецької області.

31. Васильчишин Богдані Богданівні, керівнику гуртка «Юні екологи» Івано-Франківської
міської дитячої екологічної станції.
32. Вацебі Анні В’ячеславівні, керівнику гуртка «Художня вишивка» Богородчанського
центру позашкільної освіти Іванофранківської області.
33. Вацебі Богдану Михайловичу, керівнику гуртка «Образотворче
Богородчанського центру позашкільної освіти Іванофранківської області.

мистецтво»

34. Висовець Галині Павлівні, вчителю Гореницької загальноосвітньої школи
ступенів Києво-Святошинського районну Київської області.
35. Витіск О.С., учителю Черницької
Миколаївського району Львівської області.

загальноосвітньої

школи

I-III

I-III

ступенів

36. Вишневській Марині Миколаївні, керівнику гуртка «Чарівники» КЗ «Волноваський
районний будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради Донецької
області.
37. Вівсяник Ірині Василівні, вчителю Дзвиняцької загальноосвітньої школи I-III ступенів
Борщівського району Тернопільської області.
38. Вікуловій Тетяні Петрівні, керівнику гуртка «Екологічна казка» Києво-Святошинського
районного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.
39. Вільчинській Наталії Миколаївні, керівниику гуртка «Домашні улюбленці» ЗПО
«Станція юних натуралістів міста Ковеля» Ковельської міської ради Волинської обласної
державної адміністрації.
40. Віноградні О. О., вчителю Костянтинівської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів №
2 Костянтинівської міської ради Донецької області.
41. Власик Людмилі, вчителю Радивилівського ліцею №2 ім. П.Г. Стижака Радивилівської
міської ради Рівненської області.
42. Власик Наталії, керівнику гуртка КЗ «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної
ради.
43. Волк Наталії В’ячеславівні, вчителю Майської філії І-ІІ ступенів Комунального
опорного закладу освіти «Кислянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
Дніпропетровської області.
44. Волкодав Олені Олександровні керівнику гуртка «Юні орнітологи» станції юних
натуралістів Балаклійської районної ради Харківської області.
45. Волокітіній Н. В., учителю Кучерявоволоди мирівської філії ОЗНВК «Чаплинська
школа-гімназія» Чаплинський район Херсонська область.
46. Вольнові Наталії Станіславівні, керівнику гуртка «Юні друзі природи» КУ
Романівської районної ради «Опорний навчальний заклад «Старочуднівськогутянський
заклад загальної середньої освіти I-III ступенів».

47. Вороніній Ользі Олександрівні, керівнику студії образотворчого мистецтва «Колорит»
Дитячого-естетико-натуралістичного центру «Камелія» Броварської міської ради Київської
області.
48. Воропай Любові Володимирівні, учителю ЗЗСО №1 I-III ступенів ім. О.І.Копиленка
Красноградської районної ради Харківської області.
49. Воскобойник Ользі Володимирівні, керівнику гуртка «Народна творчість» КЗ
«Зміївського центру дитячої та юнацької творчості» Зміївської районної ради Харківської
області.
50. Гавриленко Г. В., керівнику гуртка «Юні орнітологи» Лозівської станції юних
натуралістів Лозівської міської ради Харківської області.
51. Гавриленко Тетяні Іванівні, вчителю біології та хімії Опорного закладу Пирятинської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Пирятинської міської ради Полтавської області.
52. Остратенко Ользі Миколаївні, вчителю біології Опорного закладу Пирятинської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Пирятинської міської ради Полтавської області.
53. Галєєвій Інні Валеріївні, керівнику гуртка «Екостиль» Києво-Святошинського
районного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.
54. Галицькій О.В., керівнику гуртка «Юні квіткарі» Чернівецького ОЦЕНТУМ.
55. Ганжі І. Г., керівнику гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» Лозівської станції
юних натуралістів Лозівської міської ради Харківської області.
56. Гвоздь Ірині Миколаївні, керівнику гуртка «Паросток» КЗО «Демуринської ЗШ I-II
ступенів» Межівської селищної ради Дніпропетровської області.
57. Герасименко Олені Михайлівні, керівнику гуртків «Мистецтво нашого народу»
Волноваський районний будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної
ради Донецької області.
58. Глуховецькій Вікторії Вікторівні, керівнику гуртка «Фітодизайн» Покотилівської
станції юних натуралістів Харківської районної ради Харківської області.
59. Гнатик О. М., учителю Балицького НВК Шегинівської ОТГ Львівської області.
60. Гнойовій Ірині, вчителю біології СЗОШ I-III ступенів №4 з поглибленим вивченням
англійської мови Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області.
61. Годлєвській Руслані Петрівні, вчителю Липівської ЗОШ I-III ступенів Тростянецької
ОТГ Миколаївського району Львівської області.
62. Гожуловській Вікторії
Вікторівні, вчителю
біології
Давидівобридської
загальноосвітньої школи I-III ступенів Великоолександрівського району Херсонської
області.
63. Головач О.М., вчителю ліцею №3 м.Мостиська Львівської області.

64. Голубчик Т.В., керівнику гуртка «Любування природою» Чернівецького ОЦЕНТУМ.
65.Горбенко Л. М., керівнику гуртка «М`яка іграшка» Васильківського міського центру
дитячої та юнацької творчості Київської області.
66. Горбуновій Тетяні Олексіївні, керівнику студії образотворчого мистецтва, будинку
творчості дітей та юнацтва Мирноградської міської ради Донецької області.
67. Гордієнко Галині Миколаївні, керівнику екологічного гуртка Іванківського районного
Центру дитячої та юнацької творчості.
68. Горчаровій Оксані Миколаївні, керівнику гуртка «Валяння вовни» Красноградського
районного центру дитячої та юнацької творчості Харківської області.
69. Григоренко Анатолію Анатолійовичу, вчителю КЗ «Чкаловська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів» Веселівського району Запорізької області.
70. Григорук Галині Миколаївні, керівнику гуртка «Знавці лікарських рослин»
Богородчанського центру позашкільної освіти Іванофранківської області.
71. Гужві Аліні Олександрівні, керівнику гуртка «Жар-птиця» Дергачівського будинку
дитячої та юнацької творчості Дергачівської районної ради Харківської області на базі КЗ
«Безруківський ліцей».
72. Гузійові Ніні Миколаївні, керівнику гуртка «Художнє слово» Дергачівського будинку
дитячої та юнацької творчості Дергачівської районної ради Харківської області на базі КЗ
«Подвірський ліцей».
73. Гулякіній Д. С., керівнику гуртка «Творча майстерня» Введенського НВК Чугуївської
районної ради Харківської області.
74. Гуменюк Оксані Борисівні, вчителю Опорного навчального закладу «Миропільська
гімназія» Миропільської селищної ради Житомирської області.
75. Гуровій Нілі Іванівні, вчителю, керівнику гуртка «Юні орнітологи» Іверського закладу
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської
області.
76. Гуцул Любові, учителю Львівської української гуманітарної гімназії ім. Олени
Степанів.
77. Гуцул О.А., педагогу-організатору Овідіопольської загальноосвітньої школи I-III
ступенів №2 Овідіопольського району Одеської області
78. Даудовій Надії Олександрівні, керівнику гуртка «Юні українознавці», Краснокутського
центру дитячої та юнацької творчості Краснокутської РДА Харківської області.
79. Даценко Оксані Олександрівні, вчителю Красноградської
Красноградської районної ради Харківської області.

гімназії

«Гранд»

80. Декет Ользі Дмитрівні, керівнику гуртка « Флористика та фітодизайн інтер`єру»
Тячівського районного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Закарпатської
області.
81. Демків О.І., вчителю Розвадівського загальноосвітньої школи I-III ступенів
Миколаївського району Львівської області.
82. Демочко Валентині Григоріївні, вчителю біології та хімії Білоцерківської
загальноосвітньої школи I-III ступенів Білоцерківської сільської ради Полтавської області.
83. Демченко Я.І., керівнику студії образотворчого мистецтва «Вернісаж» Васильківського
міського центру дитячої та юнацької творчості «Горлиця».
84. Денисовій Наталії Сергіївні, вчителю загальноосвітньої школи I-III ступенів №10
Добропільської міської ради Донецької області.
85. Денисюк Тетяні Володимирівні, вчителю Андрієвицького закладу загальної середньої
освіти I-III ступенів Ємільчинської селищної ради Житомирської області.
86.
Дерев’янко
Ірині
Олексіївні,
вчителю-методисту
Пришибського
НВК
«Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів –дошкільний навчальний заклад»
Балаклійської районної ради Харківської області.
87. Джеліловій Заремі Рустемівні, керівнику гуртка «Юні охоронці природи» КЗ «Центр
позашкільної освіти» Мелітопольської районної ради Запорізької області.
88. Діниловій Ользі Миколаївні, керівнику гуртка «Берегиня» Києво-Святошинського
районного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.
89. Довгань Т. В., учителю Заставнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Чернівецької області.
90. Долгоног Оксані Геннадіївні, вчителю Новотроїцької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Покровської райради Донецької області.
91. Драганчук Аллі
Хмельницької області.

Сергіївні,

викладачу

МШ

«Нетішинська

художня

школа»

92. Дубровіній Тетяні Павлівні, керівнику гуртка «Флористика плюс» станції юних
техніків м. Краматорськ Донецької області.
93. Дубчак Наталії Юріївні, вчителю Куньєвського навчально-виховного компелксу
Ізюмської районної ради Харківської області.
94. Дудко Мирославі Валеріївні, керівнику зразкової творчої майстерні декоративноужиткового мистецтва «Перлина» Ківерцівського центру позашкільної освіти.
95. Дуліні Надії Іванівні, керівнику гуртка «Юний натураліст» Зеленогайської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вітовського району Миколаївської області.
96. Євтух Тетяні Федорівні, вчителю Коднянської загальноосвітньої школи I-III ступенів
Житомирської області.

97. Ємельянові Ірині Борисівні, керівнику гуртка «Фарби природи» Миколаївської міської
станції юних натуралістів Миколаївської міської ради Миколаївської області.
98. Жалдибіній Л. В., учителю Новокаховської загальноосвітньої школи I-III ступенів
Новакоховської міської ради Херсонської області.
99. Жиденко Тетяні Андріївні, вчителю ліцею № 1 Горностаївської селищної ради
Херсонської області.
100. Журавльові Тетяні Володимирівні, керівнику гуртка «Чарівна голочка»
Первомайського будинку дитячої та юнацької творчості Первомайської міської ради
Харківської області.
101. Журжій Жанні Анатоліївні, вчителю Погребівської загальноосвітньої школи I-III
ступенів Глобинської районної ради Полтавської області.
102. Загубинога Оксані Олексіївні, вчителю КЗ Скородистицька гімназія «Школа
життєтворчості» Іркліївської сільської ради Черкаської області.
103. Замковій Наталії Володимирівні, керівнику гуртка «Школа друзів планети»
Чаплинської средньої загальноосвітньої опорної школи Васильківського района
Дніпропетровської області.
104. Заслонкіну
ОЦЕНТУМ.

О.П.,

керівнику

гуртка

«Любування

природою»

Чернівецького

105. Захаровій Оксані Андріївні, вчителю Барвінківської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 2 Барвінківської районної ради Харківської області.
106. Земскові Людмилі Олександрівні, керівнику гуртка «Людина і довкілля»
«Дитячий екологічний центр» Кам`янської міської ради Дніпропетровської області.

КЗ

107. Зінченко Наталії Миколаївні, вчителю Чистоводівськогокого навчально-виховного
комплексу Ізюмської районної ради Харківської області.
108. Злиднєвій Надії Василівні, керівнику гуртка «Образотворче мистецтво»
Комунального позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості
«Гармонія» Криворізької міської ради Дніпропетровської області.
109. Зорі Ганні Сергіївні, керівнику гуртків Покотилівської станції юних натуралістів
Харківської області.
110. Іванюшко Марині Василівні, керівнику гуртка «Юні охоронці природи» Тячівського
районного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Закарпатської області.
111. Іващенко Ніні Петрівні, керівнику гуртка «Природа рідного краю» КЗ «Черкаський
обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради».
112. Каліновській Марті Миколаївні, керівнику гуртка «Рослини і тварини – символи
України» Вінницької обласної станції юних натуралістів.

113. Каліті Олені Миколаївні, вчителю біології Комунального закладу «Опорна школа
«Оскільський ліцей Оскільської сільської ради Ізюмського району Харківської області».
114. Тютюнник Марині Василівні, практичному психологу Комунального закладу «Опорна
школа «Оскільський ліцей Оскільської сільської ради Ізюмського району Харківської
області».
115. Каліш Людмилі Вікторовні, керівнику гуртка «Художнє набивання» Костопільського
будинку школярів та юнацтва Костопільської районної ради Рівненської області.
116. Калмиковій Оксані Михайловні керівнику, Борівського будинку дитячої та юнацької
творчості Борівської районної ради Харківської області.
117. Калуш Наталії Віталіївні, керівнику гуртка «Юні друзі природи» Центру розвитку і
творчості дітей та юнацтва Колківської селищної ради Маневицького району Волинської
області.
118. Канцедал В. В., керівнику Арт студії «Колорит» Васильківського міського центру
дитячої та юнацької творчості Київської області.
119. Каплоух Наталії Олексіївні, керівнику гуртка «Юні охоронці природи»,
Краснокутського центру дитячої та юнацької творчості Краснокутської РДА Харківської
області.
120. Караченцеву Владлену Олеговичу, керівнику гуртка «Малюнок та живопис» Центра
творчості дітей та юнацтва м. Ірпеня Київської області.
121. Карповій Олені Анатоліївні, вчителю ЗЗСО №1 I-III ступенів ім. О.І.Копиленка
Красноградської районної ради Харківської област.і
122. Кафтанові Олені Вікторівні, керівнику гуртка «Пісочна анімація» Іванківського
районного Центру дитячої та юнацької творчості.
123. Качуріні Ніні Сергіївні, вчителю Новобузької гімназії Миколаївської області.
124.Кашпор Н. Є., Калмиковій Оксані Михайлівні керівнику, Борівського будинку дитячої
та юнацької творчості Борівської районної ради Харківської області.
125. Келеберді Вікторії Вікторівні, керівнику гуртка «Народознавство», Краснокутського
центру дитячої та юнацької творчості Краснокутської РДА Харківської області.
126. Кибалюк Наталії Іванівні, керівнику гуртка «Юні друзі природи»
Монастирищенського районного будинку дитячої та юнацької творчості Черкаської
області.
127. Кириченко Катерині Борисівні, директору Павлоградської ЗОШ №9
Дніпропетровської області.
128. Кідаловій Н.В., Караман І.В., учителю Новодмитрівської ЗОШ I-III ступенів
Іванівського району Херсонської області.
129. Караман І.В., учителю Новодмитрівської ЗОШ I-III ступенів Іванівського району
Херсонської області.

130.
Кізіченко
Анні
Василівні,
керівнику
гуртка
«Юні
дослідники
біорізноманіття»Красноградського районного центру дитячої та юнацької творчості на базі
Красноградського НВК №3.
131. Клименко Владиславу Вікторовичу, керівнику гуртка «Любителі домашніх тварин»
Золочівського будинку дитячої та юнацької творчості.
132. Кляп Юрині Михайлівні, керівнику гуртка «Юні друзі природи» Виноградівського
районного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Закарпатської області.
133. Книш Марині Володимирівні, вчителю біології Сватівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 2 Сватівської районної ради Луганської області.
134. Балюк Ларисі Віталіївні, вчителю української мови та літератури Сватівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Сватівської районної ради Луганської області.
135. Кобець Ірині Володимирівні, учителю Любимівської загальноосвітньої школи I-III
ступенів Іванівського району Херсонської області.
136. Коваленко Ганні Володимирівні, вчителю КЗ «Куп`янська спеціалізована школа»
Харківської обласної ради Харківської області.
137. Коваленко О.В., керівнику студії образотворчого мистецтва «Чарівні барви»
Васильківського міського центру дитячої та юнацької творчості «Горлиця».
138. Коваль Ярославі Іванівні, керівнику гуртка «Природа рідного краю» Чернівецького
МЦЕНТУМ.
139. Ковальовій Галині Олексіївні, керівнику гуртка «Лікарські рослини»
«Вовчанський будинок дитячої та юнацької творчості».

КУ

140. Ковальчук Альоні Олександрівні, керівнику гуртка «Декоративне птахівництво»
Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
Хмельницької області.
141. Ковальчук Оксані Олександрівні, вчителю Василенківської загальноосвітньої школи IIII ступенів Шевченківської районної ради Харківської області.
142. Ковальчук Юлії Петрівні, керівнику гуртка «Бісероплетіння» Костопільського
будинку школярів та юнацтва Костопільської районної ради Рівненської області.
143. Ковтюх Олені Олексіївні, завідувачу еколого-натуралістичним відділом, кервнику
гуртка «Любителі домашніх тварин» Дитячого-естетико-натуралістичного центру
«Камелія» Броварської міської ради Київської області.
144. Колевид Лесі Олексіївні, керівнику гуртка «Юні орнітологи» Котелевського будинку
дитячої та юнацької творчості Котелевської районної ради Полтавської області.
145. Колій Світлані Валеріївні, вчителю Василенківської загальноосвітньої школи I-II
ступенів Шевченківської районної ради Харківської області.

146. Колісник Вікторії Олександрівні, керівнику гуртка «Юні охоронці природи»
Ізюмського центру дитячої та юнацької творчості Ізюмської міської ради Харківської
області.
147. Колодій Вірі Миколаївні, керівнику гуртка Великоновосілківського районного Центру
дитячої та юнацької творчості Донецької області.
148. Компанієць Олені Павлівні, вчителю Глибочанської загальноосвітньої школи
Житомирської області.
149. Конончук Наталії Миколаївні, керівнику гуртка «Юний еколог» Вишгородського
районного центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт»
150. Коробка Юлії Сергіївні, керівнику гуртка «Основи біоетики» Міського екологонатуралістичного центру дітей та учнівської молоді виконавчого комітету Марганецької
міської ради Дніпропетровської області.
151. Короткій Т. О., керівнику гуртка «Природа і фантазія» Комунального закладу «Центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради.
152. Костенко Галині Іванівні, Костенко Ярославі Іванівні, учителям Бірківської
загальноосвітньої школи I-III ступенів ім. І.А. Цюпи Зіньківського району Полтавської
області.
153. Костенко Ганні Анатоліївні, вчителю КЗ «Новомиколаївський навчальнореабілітаційний центр «Паросток» імені В.А. Польського Запорізької обласної ради.
154. Костенко Інні Миколаївні, керівнику гуртка «Народознавст во» Первомайської станції
юних натуралістів Миколаївської області.
155. Костенко Л.В., Гарбуз Т.Б., вчителям Комунального закладу «Новомиколаївський
навчально-реабілітаційний центр «Паросток» імені В.А. Польського Запорізької обласної
ради.
156. Костюк Оксані Анатоліївні, керівнику гуртка «Цікава зоологія» Полтавського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
157. Котишевській Ніні Григорівні, вчителю Лиманського навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» № 1 Лиманської
міської ради Донецької області.
158. Кофан Олені Олександрівні, керівнику гуртка «Символи українського народу»
Будинка дитячої та юнацької творчості Баштанської міської ради Баштанського району
Миколаївської області.
159. Коцан Аллі Василівні, керівнику гуртка Вишгородського районного центру художньої
творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт».
160. Кравченко Людмилі Володимирівні, керівнику гуртка «Зелені Робінзони» Гадяцької
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3 імені Івана Виговського Гадяцької ОТГ
Полтавської області.

161. Кравченко Юлії Дмитрівні, учителю Херсонської гімназії №1 Херсонської міської
ради.
162. Красніцькій-Луцик Людмилі Мар`янівні, керівнику народної студії «Азалія».
163. Кривенко Галині Василівні, учителю Львівської української гуманітарної гімназії ім.
Олени Степанів.
164. Криворотовій Ользі Вікторівні, вчителю біології Сєвєродонецького навчальновиховного комплексу «Спеціалізована школа-колегіум Національного університету
«Києво-Могилянська академія» Луганської області.
165. Крят Олександрі Василівні, вчителю Барвінківської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 2 Барвінківської районної ради Харківської області.
166. Кужель Таісії Володимирівні, вчителю Новонаталківської загальноосвітньої школи ІІІ ступенів – філія опорного навчального закладу «Хрестівська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів Хрестівської сільської ради Херсонської області.
167. Кузнецовій Олені Володимировнівчителю математики та інформатики Рубцівської
загальноосвітньої школи I-III ступенів Лиманської міської ради Донецької області.
168. Кузьменко С. І., учителю ОЗНВК «Чаплінська школа-гімназія» Херсонської області.
Кузьмінській В. В., методисту природного відділу Чернівецького ОЦЕНТУМ.
169. Кунєвій М.Д., вчителю біології Васильківської загальноосвітньої школи I-III ступенів
Болградського району Одеської області.
170. Курило Ганні Миколаївні, керівнику гуртка «Фольклорне краєзнавство»
Краснокутського центру дитячої та юнацької творчості Краснокутської РДА Харківської
області.
171. Куриченко Людмилі Василівні, вчителя вищої категорії Балаклійської
загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 Балаклійської районної ради Харківської
області.
172. Куріло А. В., учителю Дем’янівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Першотравневої районної ради Донецької області.
173. Куркчі Тетяні Миколаївні, керівнику гуртка Великоновосілківського районного Центр
дитячої та юнацької творчості Донецької області.
174. Кухарчишин Тетяні Михайлівні, вчителю Прилбицької ЗОШ I-III ступенів ім.
Митрополіта Андрія Шептицького Яворівського району Львівської області.
175. Лабагі Ользі Петрівні, керівнику мистецького гуртка Білоцерківської спеціалізованої
природничо-математичної школи I-III ступенів ім. М.О. Кириленка Білоцерківської міської
ради Київської області.
176. Лабковській Олені Іванівні, керівнику гуртка «Медіакультура»Красноградського
районного центру дитячої та юнацької творчості.

177. Лашко Олені Анатоліївні, керівнику гуртка «Орнітологи» та «Юні орнітологи»
Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Миргородської міської ради.
178. Лебединській Ксенії Сергіївні, керівнику гуртка «Світ фантазії» Роздольненського
НВК Каланчацької селищної ради Херсонської області.
179. Лебєдєві Вікторії Вікторівні, керівнику гуртка «Охоронці природи» Первомайського
будинку дитячої та юнацької творчості Первомайської міської ради Харківської області.
180. Леонтьєвій В.В., учителю біології Голопристанської загальосвітньої школи I-III
ступенів №4 Голопристанської міської ради Херсонської області.
181. Леськів Людмилі Андріївні, учетелю Рівненської загальноосвітньої школи I-II
ступенів №16 Рівненської міської ради.
182. Лецин Іванні Володимирівні, керівнику гуртка «Декоративно-образотворче
мистецтво» Богородчанського центру позашкільної освіти Іванофранківської області.
183. Лецин Іванні Володимирівні, керівнику гуртка «Декоративно-образотворче
мистецтво» Богородчанського центру позашкільної освіти Іванофранківської області.
184. Лис Оксані Анатоліївні, вчителю Чернищенського НВК «ЗНЗ I-III ступенів –ДНЗ»
Зачепилівської районної ради Харківської області.
185. Лис Оксані Анатоліївні, керівнику арт-майстерні образотворчого мистецтва
Костопільского будинку школярів та юнацтва Костопільскої районної ради Рівненської
області.
186. Литвиненко Інні Леонідівні, керівнику гуртка «Рідне слово» Центра творчості дітей та
юнацтва м. Ірпеня Київської області.
187. Лопухові Світлані Петрівні, вчителю біології Врадіївської районної гімназії
Врадіївського району Миколаївської області.
188. Любчик Оксані Володимирівні, вчителю Павлівської загальноосвітньої школи I-III
ступенів Вінницької області.
189. Лютій Зоряні Степанівні, керівнику гуртка «Юні натуралісти» ЦНТТУМ м.Калуш
Іванофранківської області
190. Ляпіній Анастасії Валеріївні, вчителю Мангуської ЗОШ І-ІІІ ст. №2, Донецької
області.
191. Ляшенко Інні Миколаївні, вчителю КЗ «Смілянська спеціалізована мистецька школаінтернат Черкаської обласної ради»
192. Косенко Наталії Пеетрівні, директору КЗ «Смілянська спеціалізована мистецька
школа-інтернат Черкаської обласної ради».
193. М’ягкій Наталії Дмитрівні, керівнику гуртка-методисту «Юні орнітологи»
Васильківської станції юних натуралістів Васильківської міської ради Київської області.

194. Мадар Наталії Іванівні, керівнику гуртка «Юні флористи» Тячівського районного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Закарпатської області.
195. Майстренко Наталії Генадіївні, учителю Миронівського академічного ліцею №2
Миронівської міської ради Київської області.
196. Маляренко Надії Володимирівні, керівнику гуртка «Любування природою» КЗ
«Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради».
197. Мамонтовій Юлії Вікторівні, вчителу Астраханської
Мелітопольської районної ради Запорізької області.

ЗШ

І-ІІІ

ступенів

198. Манчур Мар’яну Мар’яновичу, керівнику гуртка ЦДЮТ Залізничного району м.
Львова.
199. Маринченко Людмилі Михайлівні, керівнику гуртка «Юні друзі природи»
Виноградівського районного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Закарпатської області.
200. Марцун Ніні Петрівні, Волинець Валентині
Житомирського дошкільного навчального закладу №73.

Володимирівні,

вихователям

201. Марцун Олега Миколайовича, вчителя біології та керівника гуртка «Юні-Орні»
загальноосвітньої школи I-III ступенів №6 ім. В. Г. Короленка м. Житомир.
202. Матійків Світлані Володимирівні, учителю Агайманської загальноосвітньої школи IIII ступенів Іванівського району Херсонської області.
203. Мельник Світлані Генадіївні, керівнику гуртка «Люби і знай свій рідний край»
Києво-Святошинського районного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді.
204. Мельникові Наталії Андріївні, вчителю Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №110 Тернівського району м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.
205. Микитюк М. М., учителю загальноосвітньої школи №16 м. Чернівці.
206. Михайлиці Ірині Павлівні, керівнику гуртка «Юні квіткарі- аранжувальники»
Тернопільського ОЦЕНТУМ.
207. Михайловській Тетяні Миколаївні, керівнику гуртка «Екологічна майстерня» ІваноФранківської міської дитячої екологічної станції.
208. Мохначові О. В., керівнику гуртка «Креативне рукоділля» Дитячого-естетиконатуралістичного центру «Камелія» Броварської міської ради Київської області.
209. Мошківська Людмилі Олексіївні, вчителю біології ОЗО «Овруцький заклад загальної
середньої освіти I-III ступенів №1».
210. Мушенко Валентині Сергіївні, вчителю Калинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 2 – гімназії Вінницької області.

211. Наготнюк Валентині Миколаївні, керівнику гуртка «Українські визерунки» Центра
творчості дітей та юнацтва м. Ірпеня Київської області.
212. Назаровій Я.І., керівнику гуртка «Hand made» Васильківського міського ЦДЮТ м.
Васильків Київської області.
213. Небатові Світлані Сергіївні, керівнику гуртка «Чарівна ниточка» Центра творчості
дітей та юнацтва м. Ірпеня Київської області.
214. Невиняк Уляні Юріївні, керівнику гуртка «Аматори рослинництва» ІваноФранківського обласного еколого-натуралістичний центру учнівської молоді.
215. Несущенко Світлані Іванівні, вчителю Куньєвського навчально-виховного комплексу
Ізюмської районної ради Харківської області.
216. Нікіфоровій Альоні Василівні, вчителю Казанківського ЗЗСО І-ІІІ ст. №1
Миколаївської області.
217. Ніколаєнковій О. В., керівнику гуртка «Юні лісівники» філії «Шафран» КЗ
«Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді» Дніпропетровської
області.
218. Новохацькій Л. М., учителю Станіславського ЗПЗСО Станіславської Сільської ради
Херсонської області ім. К. Й. Голобородька.
219. Олійник Ларисі Миколаївні, вчителю біології Харківської загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів № 122 Харківської міської ради Харківської області.
220. Олійник Ользі Миколаївні, керівнику гуртка «Народна творчість» КЗ «Куп`янська
спеціалізована школа» Харківської обласної ради Харківської області.
221. Олей Н. Г., учителю Одеського НВК №67 « Загальноосвітняшкола I-III ступенів –
Ліцей» Одеської міської ради Одеської області.
222. Опікун Катерині Володимирівні, керівнику гуртка «Юні друзі природи»
Первомайського будинку дитячої та юнацької творчості Первомайської міської ради
Харківської області.
223. Орлівській Н. М., учителю загальноосвітньої школи I-III ступенів с. Нова Гребля
Калинівського району Вінницької області.
224. Осадчій Оксані Миколаївні, керівнику гуртка «Основи фенології» КЗ «Черкаський
обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради».
225. Остріковій Вірі Віталіївні, керівнику гуртка «Образотворче мистецтво» КЗ
«Зміївського центру дитячої та юнацької творчості» Зміївської районної ради Харківської
області.
226. П’ятниці Наталії Петрівні, керівнику гуртка «Сувенірний вернісаж» Комунального
позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості «Гармонія»
Криворізької міської ради Дніпропетровської області.

227. Павленко Антоніні Анатоліївні, вчителю-методисту, класному керівнику 2-Б класу
Шполянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Шполянської міської ради
об’єднаної територіальної громади Черкаської області.
228. Задорожній Надії Степанівні, вчителю Шполянської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 1 Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської
області.
229. Павленко Людмилі Андріївні, керівнику гуртка «Зелена економіка» КЗ Київської
обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини».
230. Палажук Катерині Анатоліївні, вчителю ОНЗ «Миропільська гімназія» Миропільської
селищної ради Житомирської області.
231. Пасечніченко Олені Владиславівні, керівнику гуртка «Дизайн» Ніжинської станції
юних техніків Чернігівської області.
232. Паскал Олені Миколаївні, керівнику гуртка «Веселка творчості» КЗ «Волноваський
районний будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради Донецької
області.
233. Паскарєл К. Є., вчителю Горбівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Острицької ОТГ Чернівецької області.
234. Пашешняк Л.Г., учителю Давидівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Чернівецької області.
235. Пашко Ганні Іванівні, керівнику гуртка «Вишивка» Первомайської міської ради
Харківської області.
236. Перовій Наталії Миколаївні, керівнику гуртка «Основи фенології» Комунального
позашкільного навчального закладу «Районна станція юних натуралістів» Покровської
райради Донецької області.
237. Петренко Вікторії Юріївні, керівнику гуртка «Знавці тераріумів» Полтавського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
238. Печеному Анатолію Вікторовичу, керівнику гуртка «Юні географи-дослідники»
Борівського будинку дитячої та юнацької творчості Борівської районної ради Харківської
області.
239. Пилипенко Олені Олександрівні, вчителю Бердянської загальноосвітньої школи
Мангушського району Донецької області.
240. Піщуліній Альоні Олександрівні, керівнику гуртка образотворчого мистецтва
Дергачівського будинку дитячої та юнацької творчості Дергачівської районної ради
Харківської області на базі КЗ «Слатинський ліцей».
241. Погуральській Тетяні Василівні, викладачу МШ «Нетішинська художня школа»
Хмельницької області.

242. Полежакі Юлії Станіславівні, вчителю Красноградського ЗЗСО №1 I-III ступенів ім.
О.І.Копиленка Красноградської районної ради Харківської області.
243. Полиняк Тетяні Володимирівні, вчителю Лосяцької загальноосвітньої школи I-III
ступенів Скала-Подільської селищної ради Борщівського району Тернопільської області.
244. Поліщук Наталії Ігорівні, вчителю біології Комунального закладу освіти ЗОСШ 62
Дніпровської міської ради.
245. Полюхович Ірині Олександрівні, викладачу МШ «Нетішинська художня школа»
Хмельницької області.
246. Поляковій Ользі Петрівні, учителю Красноградської гімназії «Гранд», м. Красноград
Харківської області.
247. Пономарьовій Євгенії Володимирівні, керівнику гуртка «Образотворче мистецтво» КЗ
«Приазовський будинок дитячої та юнацької творчості» Приазовської селищної ради
Запорізької області.
248. Поплужні Лідії Вадимівні, вчителю Врадіївської районної гімназії Врадіївського
району Миколаївської області.
249. Попові Тетяні Борисівні, вихователю Житомирського дошкільного навчального
закладу №39 Житомирської міської ради.
250. Приходько Наталії Михайлівні, вчителю Барвінківської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 2 Барвінківської районної ради Харківської області.
251. Процик С.С., керівнику студії образотворчого мистецтва «Колорит» Дитячогоестетико-натуралістичного центру «Камелія» Броварської міської ради Київської області.
252. Процюк М. М., учителю Олександрівської загальноосвітньої школи I-III ступенів
Каланчацької селищної ради Херсонської області.
253. Рекун Інні Миколаївні, керівнику гуртка«Птахи рідного краю» екологонатуралістичного відділу Глухівського міського центру дитячої та юнацької творчості
Глухівської міської ради Сумської області.
254. Рибці Ользі Миколаївні, керівнику гуртка «Фольклорно-етнографічне краєзнавство»
Краснокутського центру дитячої та юнацької творчості Краснокутської районної ради
Харківської області.
255. Римар Наталії, вчителю Лиманського навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» №1 Лиманської
міської ради Донецької області.
256. Римській Жанні Станіславівні, вчителю образотворчого мистецтва Одеської
загальноосвітньої школи I-III ступенів №55 Одеської міської ради Одеської області.
257. Риндич Наталії Миколаївні, керівнику гуртка «Виготовлення
Богородчанського центру позашкільної освіти Іванофранківської області.

сувенірів»

258. Роговій Ірині Борисівні, керівнику гуртка «Декор» Токмацького центру дитячої та
юнацької творчості Токмацької міської ради Запорізької області.
259. Розенбліт Юлії Василівні, керівнику гуртка «Юні екологи» Дитячого-естетиконатуралістичного центру «Камелія» Броварської міської ради Київської області.
260. Розман Мар’яні Степанівні, керівнику гуртка «Лікарські рослини» Тячівського
районного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Закарпатської області.
261. Романенко Валентині Григорівні, керівнику гуртка «Юні орнітологи» КЗ КРР
«Кагарлицький районний центр дитячої та юнацької творчості».
262. Романченко Вікторії, керівнику студії «Літературний світ» Дитячого-естетиконатуралістичного центру «Камелія» Броварської міської ради Київської області
263. Ромашко Раїсі Ярославівні, керівнику гуртка «Природа навколо нас» КЗ «Станцію
юних натуралістів» Рівненської обласної ради.
264.Руднєвій Вероніці Юріївні, вчителю Ярівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
м.Лиман Донецька області.
265. Ружелович Оксані Михайлівні, керівнику гуртка «Природа і творчість» Миколаївської
міської станції юних натуралістів Миколаївської міської ради Миколаївської області.
266. Русалович Л. М., вчителю Мардарівського НВК «Закладу загальної середньої освіти
I-III ступенів» Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області.
267. Рябковій Наталії Михайлівні, керівнику гуртка «Паєткоплетіння» Костопільского
будинку школярів та юнацтва Костопільскої районної ради Рівненської області.
268. Рязанцевій Анні Сергіївні, керівнику гуртка Арт студії «СовАня» Комунального
позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості «Гармонія»
Криворізької міської ради Дніпропетровської області.
269. Сасин Оксані Василівні, керівнику гуртка «Юні флористи» Тячівського районного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Закарпатської області.
270. Селюкові Надії Олександрівні, вчителю Мирноградської загальноосвітньої школи I-II
ступенів №6 Мирноградської міської ради Донецької області.
271. Сенич Іванні Ярославівні, керівнику гуртка «Аматори рослинництва» та «Сучасне
озеленення» Богородчанського центру позашкільної освіти Іванофранківської області.
272. Сергійчук Ользі Василівні, вчителю Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.
Мстишин Боратинської сільської ради Волинської області .
273. Синельникові Ірині Миколаївні, керівнику гуртка «Малюнок та живопис»
загальноосвітнього навчального закладу ПДЮТ м.Гірника Донецької області.
274. Сиротенко Світлані Миколаївні, вчителю Шандриголівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Лиманської міської ради Донецької області.

275. Скибі Тетяні Анатоліївні, керівнику гуртка «Любителі домашніх тварин» та
«Декоративне птахівництво»
дитячого-естетико-натуралістичного центру «Камелія»
Броварської міської ради Київської області.
276. Скопіченко Тетяні Анатоліївні, вчителю Новгород-Сіверської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ст. №2 Чернігівської області.
277. Скрипник Галині Миколаївні, керівнику гуртка «Екологічна
Богородчанського центру позашкільної освіти Іванофранківської області.

майстерня»

278. Славчевій Оксані Сергіївні, вчителю ЗЗСО №1 I-III ступенів ім. О.І.Копиленка
Красноградської районної ради Харківської області.
279. Слудчик Марині Юріївні, учителю Новофедорівської загальноосвітньої школи I-III
ступенів Херсонської області.
280. Снітко Максиму Валерійовичу, керівнику студії образотворчого мистецтва «Розмай»
Костопільского будинку школярів та юнацтва Костопільскої районної ради Рівненської
області.
281. Сокальській Сюзанні Миколаївні, вчителю Кам`янець-Подільської загальноосвітньої
школи №10 Хмельницької області.
282. Соломянюк Любові Леонідівні, керівнику гуртка «Бісеринка» КЗ «Будинок дитячої
творчості Любомльської міської ради» Волинської області.
283. Солотвінській Л.І., вчителю Заставнівської ЗЗСО І-ІІІ ст. Чернівецької області.
284. Солощенко О. В., вчителю Тальнівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №2
Тальнівської міської ради Черкаської області.
285. Соляник Я.В., учителю Огіївського НВК Сахновщинської районної ради Харківської
області.
286. Стеблюк Наталії Михайлівні, керівнику гуртка «Палітра» Костопільского будинку
школярів та юнацтва Костопільскої районної ради Рівненської області.
287. Теличко Ользі Валентинівні, керівнику гуртка «Основи ландшафтного дизайну»
дитячого-естетико-натуралістичного центру «Камелія» Броварської міської ради Київської
області.
288. Теслі Ользі Валеріївні, вчителю біології та керівнику гуртка «Юний еколог»
Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа I-III ступенів №24»
Полтавської міської ради.
289. Теслюк Ганні Олександрівні, керівнику гуртка «Дизайн на склі» Комунального
позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості «Гармонія»
Криворізької міської ради Дніпропетровської області.
290. Тимчишин Людмилі Мирославівні, керівнику гуртка «Мистецтво нашого народу»
Новороздільської загальноосвітньої школи I-III ступенів №2.

291. Тихоненко Катерині Леонідівні, педагогу-організатору Тернівського навчальнокомунального закладу «Загальноосвітня школа I-III ступенів» Лиманської міської ради,
Донецької області.
292. Тичині Марії Тихонівні, вчителю біології Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 122 Харківської міської ради Харківської області.
293. Тищенко Людмилі Миколаївні, керівнику гуртка «Цікава зоологія» Решетилівської
філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
294. Тісовські Яні Олеговні, керівнику гуртка «Флористика» Миколаївської міської станції
юних натуралістів Миколаївської міської ради Миколаївської області.
295. Тлусті Л. М., керівнику гуртка «Юні охоронці природи» Миколаївського ОЦЕНТУМ
на базі Михайло-Ларинської ЗОШ Вітовського району Миколаївської області.
296. Тополянській Олені Федорівні, керівнику гуртка «Юні користувачі персонального
комп’ютера», будинку творчості дітей та юнацтва Мирноградсь кої міської ради Донецької
області.
297. Тригубенко Ю.Є., керівнику гуртка Сахновщинської станції юних натуралістів
Сахновщинської районної ради Харківської області.
298. Троян Вікторії Юріївні, вчителю Куньєвського НВК Ізюмської районної ради
Харківської області.
299. Турбабі О. В., учителю Новокаховської загальноосвітньої школи №3 Новокаховської
міської ради.
300. Уманців-Вінтоняк Жанні Василівні, керівнику гуртка «Народні ремесла України»
Богородчанського центру позашкільної освіти Іванофранківської області
301. Урсатій Н.М., керівнику гуртка «Юні друзі природи» КЗ «Березівського міського
центру дитячої та юнацької творчості» Березівської об`єднанної територіальної громади
Одеської області.
302. Усик Ользі Михайлівні, керівнику гуртка «Юні охоронці природи» Богородчанського
центру позашкільної освіти Іванофранківської області.
303. Фатєєві Світлані Олександрівні, керівнику гуртка «Юні екологи» КЗ «Зачепилівський
будинок дитячої та юнацької творчості» Харківської області.
304. Федоренко Ользі Олександрівні, керівнику гуртка «Природа і творчість»
Миколаївської міської станції юних натуралістів Миколаївської міської ради
Миколаївської області.
305. Федорову Вадиму Миколайовичу, вчителю географії та біології Добронадіївської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Олександрійського району Кіровоградської області.
306. Стеблині Ользі Олександрівні, вчителю географії Комунального закладу «Долинська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. А.С. Макаренка» Долинського району
Кіровоградської області.

307. Філімоновій О.В., керівнику гуртка «Мистецтво нашого народу» Дворічанського
центру дитячої та юнацької творчості Дворічанської районної ради Харківської області.
308. Філоненко Тетяні Олександрівні, керівнику гуртка «Джерельце» КЗ«Волноваський
районний будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради Донецької
області.
309. Фоміч Ірині Володимирівні, вчителю образотворчого мистецтва Криворізької
загальноосвітньої школи № 90 Довгинцівського району Дніпропетровської області.
310. Хабчук Ігору Матвійовичу, вчителю Житомирського екологічного ліцею №24.
311. Харченко Зорині Фахраддинівні, керівнику студії декоративно-ужиткового мистецтва,
будинку творчості дітей та юнацтва Мирноградської міської ради Донецької області.
312. Хіль Тетяні Вікторовні, вчителю з основ здоров`я та трудового навчання
Красноградської гімназії «Гранд» Красноградської районної ради Харківської області.
313. Хімчук Олександрі Володимирівні, вчителю Бабинського ліцею Бабинської сільської
ради Гощанського району Рівненської області.
314. Хлус Л. М., методисту відділу екологічного виховання Чернівецького ОЦЕНТУМ.
315. Кузьмінській В. В., методисту природного відділу Чернівецького ОЦЕНТУМ.
316. Ходоновичу О.М., учителю Новояворівської загальноосвітньої школи I-III ступенів
№2 Львівської області.
317. Хомович Надії Валентинівні, керівнику гуртка «Моделювання та конструювання
одягу» Красноградського РЦДЮТ Харківської області.
318. Хрипті Оксані Михайлівні, керівнику гуртка «Лікарські рослини» Тячівського
районного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Закарпатської області.
319. Цибулько Н.А., вчителю біології Хлібодарівського закладу дошкільної повної
загальної середньої освіти Чаплинської районної ради Херсонської області.
320. Чемерис Людмилі Василівні, учителю Миронівського академічного ліцею №2
Миронівської міської ради Київської області.
321. Чепурді Л. В., керівнику творчої майстерні «Світ сувенірів» Васильківського міського
центру дитячої та юнацької творчості Київської області.
322. Чередниченко Наталії Миколаївні, керівнику гуртка «Аріанда» Комунального
позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості «Дружба»
Криворізької міської ради Довгинцівського району Дніпропетровської області.
323. Чередніченко Валентині Сергіївні, керівнику гуртка «Маленька майстерня» КУ
«Центр розвитку дітей та молоді» Узинської міської ради Київської області.

324. Черкашиній Галині Анатоліївні, бібліотекарю Пономаренківської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Роганської селишної ради Харківського району Харківської області.
325. Черненко Людмилі Михайлівні, керівнику гуртка «Творче життя» КиєвоСвятошинського районного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.
326. Черток Валентині Володимирівні, керівнику гуртка «Паперопласти ка» КиєвоСвятошинського районного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.
327. Чеченєвій Наталії, керівнику студії мультиплікації "КітМуркіт" Дитячого естетиконатуралістичного центру "Камелія" Броварської міської ради Київської області.
328. Чіх Діані Леонідівні, керівнику гуртка «Палітра» Центра творчості дітей та юнацтва
м. Ірпеня Київської області.
329. Чучмій Надії Борисівні, вчителю Миронівського академічного ліцею №2 Київської
області.
330. Шевченко Олені Андріївні, керівнику гуртка «Екологічне
Миколаївської міської станції юних натуралістів Миколаївської
Миколаївської області.

краєзнавство»
міської ради

331. Шереметьєві Н. В., керівнику гуртка «Юні охоронці природи» Іванківського
районного Центру дитячої та юнацької творчості.
332. Шершень Анжелі Василівні, керівнику гуртка «Рукоділля», будинку творчості дітей
та юнацтва Мирноградської міської ради Донецької області.
333. Шкуть Ірині Миколаївні, кервнику гуртка «Екологічний рух» Красноградського
РЦДЮТ.
334. Шроль Світлані Петрівні, вчителю Андрієвицького закладу загальної середньої освіти
I-III ступенів Ємільчинської селищної ради Житомирської області.
335. Шульгі Наталії Вікторівні, керівнику гуртка «Умілі рученята» КЗ«Волноваський
районний будинок дитячої та юнацької творчості» Волноваської районної ради Донецької
області.
336. Шуріні Лідії Володимирівні, вчителю Володимир-Волинської загальноосвітньої
школи I-III ступенів №2 Володимир-Волинської міської ради Волинської області.
337. Юркевич Надії Богданівні, вчителю Новотроїцької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Покровської райради Донецької області.
338. Юрків Наталії Іванівні, вчителю Полянського НВК Клішковецької ОТГ Чернівецької
області.
339. Юсуповій Валентині Миколаївні, вчителю біології, керівнику екологонатуралістичного гуртка Білоцерківської спеціалізованої природничо-математичної школи
I-III ступенів ім. М.О. Кириленка Білоцерківської міської ради Київської області.

340. Ющук Світлані Олексіївні, вчителю Красноградського НВК №2 Красноградської
районної ради Харківської області
341. Яворській Л.М., учителю КЗ «Рубанівський опорний заклад» І-ІІІ ступенів
Великолепетиського району Херсонської області.
342. Якименко О.П., керівнику гуртка «Юні зоологи» Лисичанського центру позашкільної
роботи зі школярами та молоддю Луганської області.
343. Яковенко О.І., керівнику секції МАН «Екологія» КЗ «Міський центр дитячої
творчості» м.Білгород-Дністровського Одеської області
344. Янатьєві Вікторії Борисівні, вчителю Бердянської загальноосвітньої школи
Мангушського району Донецької області.
345. Янцер Аріадні Вікторівні, керівнику гуртка «Природа і творчість» Миколаївської
міської станції юних натуралістів Миколаївської міської ради Миколаївської області.
346. Яременко Людмилі Василівні, керівнику гуртка Вишгородського районного центру
художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт».
347. Яремченко Ілоні Віталіївні, вчителю Мирноградської загальноосвітньої школи I-III
ступенів №10 Донецької області.
348. Ярошенко Оксані Володимирівні, керівнику гуртка «Школа життєвої компетенції»
Миколаївської міської станції юних натуралістів Миколаївської міської ради
Миколаївської області.
349. Ятченко Оксані Олександрівні, учителю Іванівського ліцею №1 Іванівської селищної
ради Херсонської області
Адміністрація
та
педагогічний
колектив
Національного
екологонатуралістичного центру Міністерства освіти і науки України, Українське
товариство охорони птахів висловлюють щиру подяку керівникам департаментів
освіти і науки обласних, районних і міських державних адміністрацій, керівникам і
педагогічним працівникам закладів позашкільної та загальної середньої освіти за
підготовку учнівської молоді, організацію та проведення Всеукраїнської акції «Птах
року 2020».
Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор

В. В. Вербицький

