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

НАКАЗ
м. Київ

«23»  грудня  2019 р. № 85

Про підсумки Всеукраїнського конкурсу 
«Вчимося заповідувати» - V етап

Відповідно  до  Плану  роботи  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської  молоді  на  2019 рік,  затвердженого Міністерством освіти і
науки України, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
Міністерства освіти і науки України, за підтримки Департаменту екомережі та
природно-заповідного  фонду  Міністерства  екології  та  природних  ресурсів
України,  Національного  природного  парку  «Голосіївський»,  Українського
товариства охорони природи та Асоціації природоохоронних територій України,
провів щорічний Всеукраїнський екологічний конкурс «Вчимося заповідувати»
- V етап. 

Конкурс проводиться з метою залучення учнівської молоді до роботи по
збереженню фіторізноманіття в рамках Всеєвропейської Стратегії  збереження
біологічного  і  ландшафтного  різноманіття,  Закону  України  «Про  рослинний
світ»  від  09.04.1999  №591-XIV  (редакція  від  18.11.2012);  активізації
природоохоронної  роботи  через  різні  форми  еколого-краєзнавчої  діяльності;
проведення учнями пошукової роботи з находження стародавніх дерев, оцінки
їх стану та охорони від антропогенного навантаження; виховання екологічної,
природоохоронної свідомості; формування екологічного світогляду, екологічної
компетентності та засад раціонального природокористування. 

У  2019  році  в  конкурсі  взяли  участь  вихованці  закладів  загальної
середньої  та  позашкільної  освіти  із  20  областей:  Вінницької,  Волинської,
Дніпропетровської,  Житомирської,  Закарпатської,  Запорізької,  Івано-
Франківської,  Київської,  Кіровоградської,  Луганської,  Одеської,  Полтавської,
Рівненської, Сумської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської,
Чернівецької та Чернігівської областей.

Висловлюємо  подяку  колективам  обласних  еколого-натуралістичних
центрів  учнівської  молоді  за  проведену  організаційну  роботу  із  залучення
школярів  до  активної  участі  у  Всеукраїнському  екологічному  конкурсі
«Вчимося заповідувати» - V етап
1.  Вінницькій  обласній  станції  юних  натуралістів  (директор
О.А. Драгомирецька).
2.  Волинському  обласному  еколого-натуралістичному  центру  (директор
В.А. Остапчук).



3.  Комунальному  закладу  освіти  «Обласний  еколого-натуралістичний  центр
дітей  та  учнівської  молоді»  Дніпропетровської  обласної  ради  (директор
Ю.Ф. Педан).
4.  Комунальному  закладу  позашкільної  освіти  «Обласний  еколого-
натуралістичний центр» Житомирської обласної ради 
(директор Н.С. Бордюг).
5. Закарпатському обласному еколого-натуралістичному центру (директор О.М.
Геревич).
6. Комунальному закладу «Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді»  Запорізької  обласної  ради  (директор  М.А.
Ярмощук).
7. Івано-Франківському обласному еколого-натуралістичному центру учнівської
молоді (директор Т.В. Гудзик).
8.  Комунальному закладу Київської  обласної  ради «Центр творчості  дітей та
юнацтва Київщини» (директор Т.В. Нестерук)
9.  Комунальному  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» (директор О.В. Поркуян)
10.  Луганському  обласному  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді (директор В.А. Яковлев).
11.  Одеському  обласному  гуманітарному  центру  позашкільної  освіти  та
виховання (директор Д.І. Макосій).
12.  Полтавському  обласному  еколого-натуралістичному  центру  учнівської
молоді (директор В.Г. Бедніна).
13. Чорнухінській районній станції юних натуралістів Чорнухинської селищної
ради Полтавської області (директор Могилевська Т.М.)
14.  Центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  міста
Миргород Полтавської області (директор – Прокопенко В.М.)
15. Комунальному закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної
ради (директор В.Ф. Воробей).
16.  Комунальному  закладу  Сумської  обласної  ради  –  обласний  центр
позашкільної  освіти  та  роботи  з  талановитою  молоддю  (директор  Л.В.
Тихенко).
17.  Тернопільському  обласному  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді (директор І.І. Герц)
18. Комунальному закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді» Херсонської обласної ради (директор Е.В. Вітренко).
19.  Хмельницькому  обласному  еколого-натуралістичному  центру  учнівської
молоді (директор В.В. Климчук).
20. Комунальному закладу «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими
дітьми» Черкаської обласної ради (директор Л.В. Давиденко).
21.  Комунальному  закладу  «Чернівецький  обласний  центр  еколого-
натуралітичної творчості учнівської молоді 
(директор Л.Ю. Головченко).
22.  Комунальному закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»
(директор Л.А. Трегубова).
   



На  розгляд  журі  було  подано  96  робіт. Найбільшу  кількість  робіт, які
відповідали  тематиці  V етапу  конкурсу було  надіслано  з  Хмельницької  (18),
Херсонської (10), Київської (8), Вінницької (6) областей.
 

На підставі висновків журі конкурсу 

НАКАЗУЮ:

І. За кращі показники проведеної роботи у Всеукраїнському конкурсі
«Вчимося  заповідувати»-V  етап,  визнати  переможцями  та  нагородити
грамотою  Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді Міністерства освіти і науки України:

І місце (90 балів)
1.  Семенюка Арсена,  вихованця Троянівського шкільного лісництва,  учня 10
класу  опорного  закладу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  с.  Троянівка»
Маневицького району Волинської області
Керівник:  Семенюк  Лілія  Василівна,  керівник  Троянівського  шкільного
лісництва,  вчитель  біології  та  екології  опорного  закладу  «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів с. Троянівка» Маневицького району Волинської області.
2.   Приходько  Катерину,  Шевченко  Тетяну,  вихованців  гуртка  «Екологи-
краєзнавці» Києво-Святошинського районного центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Київської області.      
Керівник:  Фоміна  Олена  Леонідівна,  керівник  гуртка-методист  Києво-
Святошинського  районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Київської області.
3.  Учнівський  колектив  Петропавлівсько-Борщагівської  школи  Київської
області,  вихованців  гуртка  «Юні  друзі  природи»  Києво-Святошинського
районного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.
Керівник: Антіпова Наталія Григорівна, керівник гуртка «Юні друзі природи»
Києво-Святошинського  районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді.
4.  Учасників міжрегіонального освітнього проекту «Степові  перлини рідного
краю»:  вихованців  гуртка  «Юні  охоронці  природи»  Комунального  закладу
«Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді»:  Малиновського  Максима,  учня  10  класу, Сороку  Ліану, ученицю  5
класу  Добронадіївської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Олександрійського району Кіровоградської області; Сербенюк Єлизавету, Собко
Євгенію, учениць 8 класу Комунального закладу «Долинська загальноосвітня
школа  І-ІІІ  ступенів  №  2  ім.  А.С.  Макаренка  Долинської  районної  ради»,
вихованок  гуртка  «Юні  охоронці  природи»  обласного  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Кіровоградської області.
 Керівники:  Федоров  Вадим  Миколайович,  вчитель  географії  та  біології
Добронадіївської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Олександрійського
району  Кіровоградської  області;  Стеблина  Ольга  Олександрівна,  вчитель
географії  Комунального  закладу  «Долинська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ступенів № 2 ім. А.С. Макаренка» Долинського району Кіровоградської області.



6.  Вихованців  гуртка  «Юні  друзі  природи»  Комунального  закладу
«Березівський міський центр дитячої та юнацької творчості» Одеської області.
Керівник:  Урсатій  Наталія  Михайлівна,  педагог  Комунального  закладу
«Березівський міський центр дитячої та юнацької творчості» Одеської області.
7.  Сукач  Валерію,  Пилипенко  Андрія,  Голуб  Дениса,  Тертишну  Катерину,
вихованців  гуртка  «Юні  охоронці  природи»  Комунального  закладу
«Шосткинська міська станція юних натуралістів» Шосткинської міської ради
Сумської області.
Керівник:  Кохановська  Оксана  Василівна,  керівник  гуртка  «Юні  охоронці
природи»  Комунального  закладу  «Шосткинська  міська  станція  юних
натуралістів» Шосткинської міської ради Сумської області.
8.  Заболотного  Назара,  Акопян  Діану,  учнів  8  класу  Великолепетиської
загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  №2 Великолепетиської  селищної  ради
Великолепетиського району Херсонської області.
Керівник: Горобець А.С., вчитель біології  Великолепетиської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №2 Великолепетиської селищної ради Великолепетиського
району Херсонської області.
9.  Малахову  Дар’ю,  ученицю  11  класу,  вихованку  гуртка  «Дослідники
заповідних  стежок  Херсонщини»  Генічеської  районної  станції  юних
натуралістів Херсонської області.
Керівник: Скрипка Світлана Василівна, керівник гуртка – методист Генічеської
районної станції юних натуралістів Херсонської області.
10.  Вихованців  гуртка  «Юні  лісівники»  Комунального  позашкільного
навчального  закладу  «Центр  туризму  та  краєзнавства  учнівської  молоді»
Нетішинської міської ради Хмельницької області.
Керівник:  Біла  Аліна  Михайлівна,  керівник  гуртка  «Юні  лісівники»
Комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Центр  туризму  та
краєзнавства  учнівської  молоді»  Нетішинської  міської  ради  Хмельницької
області.
11. Вихованців екологічного загону «Екос» Великобурімської загальноосвітньої
школи I-IIIступенів Чорнобаївської районної ради Черкаської області.
Керівник:  Ващенко  Ганна  Іванівна,  вчитель  біології  Великобурімської
загальноосвітньої  школи  I-IIIступенів  Чорнобаївської  районної  ради  ,
Черкаської області.
12.  Вихованців  гуртка  «Юні  біологи»  Комунального  закладу  позашкільної
освіти  «  Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»  Степанецької  сільської  ради
об`єднаної територіальної громади Черкаської області. 
Керівник:  Перебийніс  Вікторія  Вікторівна,  керівник  гуртка  «Юні  біологи»
Комунального  закладу  позашкільної  освіти  «  Центр  дитячої  та  юнацької
творчості»  Степанецької  сільської  ради  об`єднаної  територіальної  громади
Черкаської області.

ІІ місце ( 80 балів)
1. Бартош Аліну, ученицю 10 класу Альтернативної середньої загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  №  1  ім.  А.С.  Макаренка  розвитку  здібностей  дитини
Вінницької області



Керівник: Кашталян В.М., вчитель біології та екології Альтернативної середньої
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  1  ім.  А.С.  Макаренка  розвитку
здібностей дитини Вінницької області.
2.Вихованців  гуртка  «Юні  квітникарі»  Закарпатського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді
Керівник: Величканич Ольга Михайлівна, керівнику гуртка «Юні квітникарі»,
завідуюча  відділу  біології  та  дослідницького-експериментальної  роботи
Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
3.Вихованців екологічного загону 6-8 класів середньої загальноосвітньої школи
№ 23 м. Мелитополь Запорізької області.
Керівник: Куліш Олена Валеріївна, вчитель середньої загальноосвітньої школи
№ 23 м. Мелитополь Запорізької області.
4.  Вирстюк  Мар’яну,  Цупру  Вероніку,  вихованців  гуртка  «Юні  квітникарі»
Надвірнянського  районного  еколого-натуралістичного  центру  для  дітей  та
юнацтва Івано-Франківської області
Керівник:  Лундяк  Ольга  Василівна,  керівник  гуртка  «Юні  квітникарі»
Надвірнянського  районного  еколого-натуралістичного  центру  для  дітей  та
юнацтва Івано-Франківської області 
5.Грицанюк Надію,  Кушнір Богдану, учениць 7  класу, вихованок  учнівського
лісництва  Сопівського  ліцею  селищної  ради  Печеніжинської  об`єднаної
територіальної  громади,  ДП  «Коломийське  лісове  господарство»,  вихованок
гуртка  «Юні  лісівники»  Івано-Франківського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради.
Керівник: П’ятковська Любов Іванівна, керівник учнівського лісництва, вчитель
географії  Сопівського  ліцею  селищної  ради  Печеніжинської  об`єднаної
територіальної громади, керівник гуртка «Юні лісівники» Івано-Франківського
обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Івано-
Франківської обласної ради.
6. Черкасову Вікторію, вихованку гуртка «Юні екологи» Комунального закладу
«Луганський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді» 
Керівник:  Буткова  Людмила  Сергіївна,  керівник  гуртка  «Юні  екологи»
Комунального  закладу  «Луганський  обласний  центр  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді».
7.Ананченка  Валентина,  Бричку  Анастасію,  Горбань  Аліну,  Козленко  Аллу,
Кухара  Ярослава,  Лазебного  Сергія,  Сидоренка  Владислава,  Шеремета
Олександра,  вихованців  загону  «Природничий»,   учнів  11  класу
Вороньківського  ліцею  імені  Героя  Радянського  Союзу  О.Д.  Перелета
Чорнухинської селищної ради Чернухінського району Полтавської області.
Керівник:  Ільїн  Людмила  Михайлівна,  вчитель  Вороньківського  ліцею  імені
Героя  Радянського  Союзу  О.Д.  Перелета  Чорнухинської  селищної  ради
Чернухінського району Полтавської області.
8.Коноз  Наталію,  вихованку  гуртка  «Юні  охоронці  природи»
Великописарівської  станції  юних  натуралістів  Великописарівської  районної
ради  Сумської  області,  ученицю 9  класу  Великописарівської  спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу І.М. Середи. 



Керівник: Мовчан Ольга Миколаївна, методист, керівник гуртка «Юні охоронці
природи»  Великописарівської  станції  юних  натуралістів  Великописарівської
районної ради Сумської області.
9.  Вихованців  гуртка  «Дослідники  заповідних  стежок  Херсонщини»
Комунального позашкільного навчального закладу «Голопристанський міський
Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»  Голопристанської  міської  ради
Херсонської області.
Керівник:  Фемич  Наталя  Іванівна,  керівник  гуртка  «Дослідники  заповідних
стежок  Херсонщини»  Комунального  позашкільного  навчального  закладу
«Голопристанський  міський  Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»
Голопристанської міської ради Херсонської області.
10. Коваль Богдану, ученицю 6 класу Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ
ступенів № 30 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного
циклу та англійської мови Херсонської міської ради Херсонської області.
Керівник:  Алексєєва  Т.В.,  вчитель  Херсонської  спеціалізованої  школи  І-ІІІ
ступенів № 30 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного
циклу та англійської мови Херсонської міської ради Херсонської області. 
11.  Козик Кіру, Мартиненко Вероніку, Харлова Владислава,  Панкову Альону,
вихованців  гуртка  «Дослідники заповідних стежок  Херсонщини» Генічеської
станції юних натуралістів Херсонської області
Керівник:  Пирогов  І.А.,  керівник  гуртка  «Дослідники  заповідних  стежок
Херсонщини» Генічеської станції юних натуралістів Херсонської області. 
12.Вихованців гуртка «Еко» Великоолександрівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 2 Великоолександріївського району Херсонської області
Керівник:  Лук’янцева  Ірина  Анатоліївна,  вчитель  біології
Великоолександрівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  2
Великоолександріївського району Херсонської області.  
13.Приходько Анну, вихованку гуртка «Тварини в нашому житті» комунального
закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Херсонської  обласної  ради,  ученицю  5  класу  Херсонської  загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів Херсонської міської ради Херсонської області
Керівник:  Коваленко  І.В.,  керівник  гуртка  «Тварини  в  нашому  житті»
комунального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді» Херсонської обласної ради Херсонської області.
14.Ковальчук  Вероніку,  вихованку  гуртка  «Природа  рідного  краю»
Шепетівського  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді  Хмельницької  області;  Грабажей  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Світ
птахів»  Шепетівського  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Хмельницької області
Керівник:  Ковальчук  Альона  Олександрівна,  керівник  гуртка  Шепетівського
міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Хмельницької області.
15.Учнівський колектив 8-9 класів Скородистицької загальноосвітньої школи I-
IIступенів  «Школа  життєтворчості»  Іркліївської  об’єднаної  територіальної
громади Чорнобаївського району Черкаської області.
Керівник:  Загубинога  Оксана  Олексіївна,  вчитель  біології  з  основами
екологічних знань, природознавства та хімії Скородистицької загальноосвітньої



школи  I-IIступенів  «Школа  життєтворчості»  Іркліївської  об’єднаної
територіальної громади Чорнобаївського району Черкаської області.
16. Аношенко Владислава, Улановича Дмитра, учнів 10 класу Великозліївської
загальноосвітньої  школи  I-III  ступенів  Ріпкинського  району  Чернігівської
області. 
Керівник: Попруга Володимир Михайлович, вчитель біології, спеціаліст вищої
категорії,  методист  Великозліївської  загальноосвітньої  школи  I-III  ступенів
Ріпкинського району Чернігівської області.
17.  Заянчуковського Владислава,  учня 10 класу Черчецької  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Чемеровецької  об`єднаної  територіальної  громади
Хмельницької області.
Керівник:  Кобильник  Людмила  Вікторівна,  вчитель  біології   Черчецької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чемеровецької об`єднаної територіальної
громади Хмельницької області.

ІІІ місце (70 балів)
1.  Огурока  Богдана,  Боярського  Олександра,  учнів  5  класу  Комунального
закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 35 Вінницької міської ради»
Вінницької області.
Керівник:  Баланюк  Оксана  Валентинівна,  керівник  гуртка  «Знавці  тварин»
Комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 35 Вінницької
міської ради» Вінницької області.
2. Учнівський колектив 10 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Пиків
Калинівського району Вінницької області
Керівник: Вітюк Г.І.,  вчитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.  Пиків
Калинівського району Вінницької області.
3. Шаркун Єлизавету, ученицю 11 класу Комунального закладу «Нікопольська
середня школа № 5», вихованку гуртка «Юні екологи» Комунального закладу
«Нікопольський  міський  еколого-натуралістичний  центр»  Дніпропетровської
області.
Керівник:  Берізка  Володимир  Павлович,  керівник  гуртка  «Юні  екологи»
Комунального  закладу  «Нікопольський  міський  еколого-натуралістичний
центр» Дніпропетровської області.
4.  Закржевську  Анну,  вихованку  гуртка  «  Основи  гідробіології»
Енергодарського  центру  туризму,  краєзнавства  та  спорту,  ученицю  8  класу
Енергодарської  загальноосвітньої  школи  №2  Енергодарської  міської  ради
Запорізької області.
Керівник:  Ясінська  Наталія  Володимирівна,  керівник  гуртка  «Основи
гідробіології»  Енергодарського  центру  туризму,  краєзнавства  та  спорту
Запорізької області.
5. Коломійца Костянтина, Іваненко Олександру, вихованців гуртка «Юні друзі
природи» Комунального закладу «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської
міської ради Запорізької області.
Керівник: Джелілова Зарема Рустемівна, керівник гуртка «Юні друзі природи»
Комунального закладу  «Центр  позашкільної  освіти»  Мелітопольської  міської
ради Запорізької області
6.  Єременко  Єву,  Бардадимову  Дар’ю,  Гаркавку  Гліба,  Волошина  Максима,
Борсука  Марка,  Цигічка  Єгора,  Конюх  Марію,  Малахова  Іллю,  вихованців



гуртка «Юні лісівники» Дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія»,
учнівський  колектив  Броварської  середньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  1  та
Броварської середньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Київської області.

Керівник:  Лохова  Олена  Никифорівна,  керівник  гуртка  «Юні  лісівники»
Дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія» Київської області.
6.Учнівський  колектив  еколого-натуралістичного  гуртка  «Екосвіт»
Комунального закладу «Тетіївський освітній центр – опорний заклад загальної
середньої освіти I-III ступенів №3» Тетіївської міської ради Київської області.
Керівник: Ющенко Ірина Вікторівна, вчитель вищої категорії, старший вчитель
біології  та  екології,  керівнику  еколого-натуралістичного  гуртка  «Екосвіт»
Комунального закладу «Тетіївський освітній центр – опорний заклад загальної
середньої освіти I-III ступенів №3» Тетіївської міської ради Київської області.

7. Білик Любов, ученицю 11 класу Малобудищанської загальноосвітньої школи
I-III  ступенів  Опішнянської  селищної  ради  Полтавської  області.  Керівник:
Кльокта  Михайло  Олексійович,  вчитель  біології  та  хімії,  вчитель  вищої
кваліфікаційної  категорії,  вчитель-методист  Малобудищанської
загальноосвітньої школи I-IIIступенів Опішнянської селищної ради Полтавської
області.
8.  Костюка Тараса,  учня  6  класу Дружбівської  загальноосвітньої  школи I-III
ступенів Радивилівської об`єднаної територіальної громади Рівненської області.
Керівник:  Пасічник С.Д.,  вчитель Дружбівської  загальноосвітньої  щколи I-III
ступенів Радивилівської об`єднаної територіальної громади Рівненської області.
9. Манько Ірину, ученицю 11 класу Межиріцької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Лебединської районної ради Сумської області.
Керівник:  Римар  Валентина  Матвіївна,  вчитель  екології  вищої  категорії
Межиріцької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Лебединської  районної
ради Сумської області.
10.Андрійчука Богдана, вихованця гуртка «Людина і довкілля» Центру дитячої
творчості, учня 9 класу Немиринецької загальноосвітньої школи I-III ступенів с.
Немиринці Старокостянтинівського району Хмельницької області.
Керівник: Вовнянко Наталія Романівна, керівник гуртка «Людина і довкілля»
Центру  дитячої  творчості  Старокостянтинівського  району  Хмельницької
області.
11.Семерняка  Олександра,  Васільцова  Владислава,  учнів  Кам`янець-
Подільської загальноосвітньої школи №10 Хмельницької області. 
Керівник:  Полевич  Юрій  Богданович,  вчитель  хімії  та  природознавства
Кам`янець-Подільської загальноосвітньої школи №10 Хмельницької області.
12.Подшивалова Дениса, вихованця гуртка «Природа рідного краю» Кам`янець-
Подільського  позашкільного  навчально-виховного  об’єднання  Хмельницької
області.
Керівник: Подшивалова Людмила Сергіївна, керівник гуртка «Природа рідного
краю» Кам`янець-Подільського позашкільного навчально-виховного об’єднання
Хмельницької області.
13.  Корчак  Дарину,  ученицю  10  класу,  вихованку  гуртка  «Дизайн  одягу»
Кам`янець-Подільського  позашкільного  навчально-виховного  об’єднання
Хмельницької області. 



Керівник:  Бурлуцька  О.І.,  керівник  гуртка  «Дизайн  одягу»  Кам`янець-
Подільського  позашкільного  навчально-виховного  об’єднання  Хмельницької
області.
14.Ткачука Івана, Березюк Ірину, Триндюка Сергія, Завадського Влада та інших
вихованців  учнівського  колективу  «Юнати»  Мар’янівської  загальноосвітньої
школи I-II ступенів Теофіпольського району Хмельницької області.

15.  Пермякова  Віктора,  Тимчука  Олександра,  вихованців  гуртка  «Юні
лісівники» Дитячо- юнацького центру туризму і екологічної роботи Славутської
міської ради Хмельницької області.
Керівник:  Сапожнік  Олена  Олександрівна,  керівник  гуртка  «Юні  лісівники»
Дитячо-  юнацького центру туризму і  екологічної  роботи Славутської  міської
ради Хмельницької області.
16.Вихованців  гуртка  «Цікава  хімія»  Комунального  закладу  Дунаєвецької
міської ради «Станція юних натуралістів» Хмельницької області.
Керівник:  Ярушинська  С.В.,  керівник  гуртка  «Цікава  хімія»  Комунального
закладу Дунаєвецької міської ради «Станція юних натуралістів» Хмельницької
області.
17.Куковську  Ангеліну,  ученицю  9  класу  Кам’янець-Подільської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Кам’янець-Подільської міської ради
Хмельницької області.
Керівник:  Пелих  Оксана  Вікторівна,  вчитель  Кам’янець-Подільської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Кам’янець-Подільської міської ради
Хмельницької області.
18. Вихованців гуртка «Юні охоронці природи» Кинашівської загальноосвітньої
школи I-IIІ ступенів Борзнянської районної ради Чернігівської області.
Керівник:  Шевченко Валентина  Федорівна,  вчитель  біології,  керівник  гуртка
«Юні охоронці природи» Кинашівсьької  загальноосвітньої школи I-IIІступенів
Борзнянської районної ради Чернігівської області.
 19.  Курзіна  Михайла,  Гандиша  Дмитра,  учнів  11класу  Ріпкинської  гімназії
імені Софії Русової Чернігівської області. 
Керівник: Попруга Володимир Михайлович, вчитель біології , спеціаліст вищої
категорії,  методист  Ріпкинської  гімназії  імені  Софії  Русової  Чернігівської
області.
20.  Балан  Ірену, ученицю  6  класу, Виліткову Анастасію,  ученицю 10  класу,
вихованок  гуртка  «Природа  рідного  краю»  на  базі  Глибоцького  ліцею
Чернівецької області.
Керівник:  Балан  Наталія  Володимирівна,  керівник  гуртка  «Природа  рідного
краю» на базі Глибоцького ліцею Чернівецької області.

ІІ.  За  проведену роботу з  дослідження місцевих об`єктів  природно-
заповідного  фонду  надати  подяки  Національного  природного  парка
«Голосіївський»:
1.  Рудь  Анні,  вихованці  гуртка  «Рослини  і  тварини  –  символи  України»
Бершадської районної станції юних натуралістів Вінницької області. Керівник:
Кошпетрук Оксана Валеріївна, керівник гуртка «Рослини і тварини – символи
України» Бершадської районної станції юних натуралістів Вінницької області.



2.Кулябі  Антону,  Горжію  Андрію,  учням  8  класу  Філії  «Могилівська
загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів»  опорного  комунального  закладу
«Могилівська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  ім.  І.М.  Шишканя»
Могилівської сільської ради Дніпропетровської області. 
Керівник: Коваленко Світлана Борисівна, вчитель біології  Філії  «Могилівська
загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів»  опорного  комунального  закладу
«Могилівська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  ім.  І.М.  Шишканя»
Могилівської сільської ради Дніпропетровської області.
3.Вихованцям  гуртка  «Юні  садівники»  Закарпатського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді. 
Керівник:  Андрусь  Ганна  Миколаївна,  керівник  гуртка  «Юні  садівники»
Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
4.Курушкіній  Анні,  вихованці  гуртка  «Зелена економіка»,  Теличко Анастасії,
вихованці гуртка «Юні екологи», Пригонюк Каріні, вихованкці гуртка «Основи
ландшафтного дизайну» дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія»
Броварської міської ради Київської області. 
Керівник:  Теличко Ольга  Валентинівна,  керівник  гуртка  «Зелена  економіка»
Дитячого  естетико-натуралістичного  центру  «Камелія»  Броварської  міської
ради Київської області.
5.Марковській Ользі, учениці 8 класу Веселівської загальноосвітньої школи I-II
ступенів Київської області. 
Керівник:  Заєць  Оксана  Степанівна,  вчитель  біології  Веселівської
загальноосвітньої школи I-II ступенів Київської області.
6.  Войцехівському  Арсену,  Григорчук  Вікторії  ,  Кецу  Віталію,  Трачуку
Максиму,учням 8 класу Карабіївської загальноосвітньої школи І– ІІІ ступенів,
вихованців гуртка «Захисники зелених скарбниць» Хмельницької області. 
Керівник:  Кротевич  Катерина  Іванівна,  вчитель  біології  Карабіївської
загальноосвітньої школи І– ІІІ ступенів Хмельницької області.
7.Вихованцям  гуртка  «Юні  лісівники»  Білогірського  Будинку  творчості
школярів Хмельницької області.
Керівник:  Михайлюк  Олександр  Іванович,  керівник  гуртка  «Юні  лісівники»
Білогірського Будинку творчості школярів Хмельницької області.
8. Ющуку Ярославу, учню 6 класу Михиринецької загальноосвітньої школи I-II
ступенів Теофіпольського району Хмельницької області.
Керівник:  Швидка Г.В.,  вчитель Михиринецької  загальноосвітньої  школи I-II
ступенів Теофіпольського району Хмельницької області.
9.Учнівському  колективу  4  класу  Верхньорогачицької  опорної
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Верхньорогачицької  районної  ради
Херсонської області.
Керівник:  Калюжна  Альона  Петрівна,  вчитель  Верхньорогачицької  опорної
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Верхньорогачицької  районної  ради
Херсонської області.
10.Учнівському колективу 8 класу (Комаров Микита, Баришева Марія, Стадник
Діана,  Підопригора Ростислав)  Херсонського навчально-виховного комплексу
«загальноосвітня школа І ступеня – спеціалізована школа ІІ ступеня – колегіум»
№51 імені Г.О. Потьомкіна Херсонської міської ради Херсонської області.
Керівник:  Липовяк  Е.І.,  вчитель  біології  Херсонського  навчально-виховного
комплексу «загальноосвітня школа І ступеня – спеціалізована школа ІІ ступеня



– колегіум» №51 імені Г.О. Потьомкіна Херсонської міської ради Херсонської
області.
11.Кохальській Анастасії, учениці 7 класу Малокопанівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Голопристанського району Херсонської області.
Керівник: Андрієць Л.І., вчитель Малокопанівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Голопристанського району Херсонської області.

ІІІ. Надати подяки Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  Міністерства освіти і  науки України керівникам робіт
переможців у Всеукраїнському конкурсі «Вчимося заповідувати» 

1.Семенюк  Лілії  Василівні,  керівнику  Троянівського  шкільного  лісництва,
вчителю  біології  та  екології  опорного  закладу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ступенів с. Троянівка» Маневицького району Волинської області.

2.  Фоміній  Олені  Леонідівні,  керівнику  гуртка-методисту  Києво-
Святошинського  районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Київської області.
3. Антіповій Наталії Григорівні, керівнику гуртка «Юні друзі природи» Києво-
Святошинського  районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді.
4.  Федорову  Вадиму  Миколайовичу,  вчителю  географії  та  біології
Добронадіївської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Олександрійського
району Кіровоградської області.

5.Стеблині  Ользі  Олександрівні,  вчителю  географії  Комунального  закладу
«Долинська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  2  ім.  А.С.  Макаренка»
Долинського району Кіровоградської області. 

6. Урсатій Наталії Михайлівні,  педагогу Комунального закладу «Березівський
міський центр дитячої та юнацької творчості» Одеської області.
7. Кохановській Оксані Василівні,  керівнику гуртка «Юні охоронці природи»
Комунального  закладу  «Шосткинська  міська  станція  юних  натуралістів»
Шосткинської міської ради Сумської області.

8.Горобець А.С., вчителю біології  Великолепетиської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №2 Великолепетиської селищної ради Великолепетиського району
Херсонської області.
9.  Скрипці  Світлані  Василівні,  керівнику  гуртка  –  методисту  Генічеської
районної станції юних натуралістів Херсонської області.

10.  Білій Аліні Михайлівні,  керівнику гуртка «Юні лісівники» Комунального
позашкільного навчального закладу «Центр туризму та краєзнавства учнівської
молоді» Нетішинської міської ради Хмельницької області.

11.  Ващенко  Ганні  Іванівні,  вчителю  біології  Великобурімської
загальноосвітньої  школи  I-IIIступенів  Чорнобаївської  районної  ради  ,
Черкаської області.



12.  Перебийніс  Вікторії  Вікторівні,  керівнику  гуртка  «Юні  біологи»
Комунального  закладу  позашкільної  освіти  «  Центр  дитячої  та  юнацької
творчості»  Степанецької  сільської  ради  об`єднаної  територіальної  громади
Черкаської області.
13.  Кашталян  В.М.,  вчителю  біології  та  екології  Альтернативної  середньої
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  1  ім.  А.С.  Макаренка  розвитку
здібностей дитини Вінницької області.
14.  Величканич  Ользі  Михайлівні,  керівнику  гуртка  «Юні  квітникарі»,
завідуючій  відділу  біології  та  дослідницького-експериментальної  роботи
Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
15. Куліш Олені Валеріївні, вчителю середньої загальноосвітньої школи № 23 м.
Мелитополь Запорізької області.
16.  Лундяк  Ользі  Василівні,  керівнику  гуртка  «Юні  квітникарі»
Надвірнянського  районного  еколого-натуралістичного  центру  для  дітей  та
юнацтва Івано-Франківської області.
17.  П’ятковській  Любові  Іванівні,  керівнику  учнівського  лісництва,  вчителю
географії  Сопівського  ліцею  селищної  ради  Печеніжинської  об`єднаної
територіальної громади, керівнику гуртка «Юні лісівники» Івано-Франківського
обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Івано-
Франківської обласної ради.

18. Бутковій Людмилі Сергіївні, керівнику гуртка «Юні екологи» Комунального
закладу  «Луганський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді».
19.  Ільїн  Людмилі  Михайлівні,  вчителю  Вороньківського  ліцею  імені  Героя
Радянського  Союзу  О.Д.  Перелета  Чорнухинської  селищної  ради
Чернухінського району Полтавської області.

20.  Мовчан  Ользі  Миколаївні,  методисту,  керівнику  гуртка  «Юні  охоронці
природи»  Великописарівської  станції  юних  натуралістів  Великописарівської
районної ради Сумської області.

21.  Фемич Наталі  Іванівні,  керівнику гуртка «Дослідники заповідних стежок
Херсонщини»  Комунального  позашкільного  навчального  закладу
«Голопристанський  міський  Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»
Голопристанської міської ради Херсонської області.
21. Алексєєвій Т.В., вчителю Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів
№ 30 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу та
англійської мови Херсонської міської ради Херсонської області.

22.Пирогову  І.А.,  керівнику  гуртка  «Дослідники  заповідних  стежок
Херсонщини» Генічеської станції юних натуралістів Херсонської області.

23.  Лук’янцевій  Ірині  Анатоліївні,  вчителю  біології  Великоолександрівської
загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів № 2 Великоолександріївського району
Херсонської області.  



24. Коваленко І.В., керівнику гуртка «Тварини в нашому житті» комунального
закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Херсонської обласної ради Херсонської області.

25. Ковальчук Альоні Олександрівні, керівнику гуртка Шепетівського міського
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Хмельницької
області.

26.  Загубинозі  Оксані  Олексіївні,  вчителю  біології  з  основами  екологічних
знань, природознавства та хімії Скородистицької загальноосвітньої школи I-II
ступенів  «Школа  життєтворчості»  Іркліївської  об’єднаної  територіальної
громади Чорнобаївського району Черкаської області.

27.Попругі  Володимиру  Михайловичу,  вчителю  біології,  спеціалісту  вищої
категорії,  методисту  Великозліївської  загальноосвітньої  школи  I-III  ступенів
Ріпкинського району Чернігівської області.
28.  Кобильник  Людмилі  Вікторівні,  вчителю  біології   Черчецької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чемеровецької об`єднаної територіальної
громади Хмельницької області.
29.  Баланюк  Оксані  Валентинівні,  керівнику  гуртка  «Знавці  тварин»
Комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 35 Вінницької
міської ради» Вінницької області.
30.  Вітюк  Г.І.,  вчителю  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  с.  Пиків
Калинівського району Вінницької області.
31.Берізкі  Володимиру  Павловичу,  керівнику  гуртка  «Юні  екологи»
Комунального  закладу  «Нікопольський  міський  еколого-натуралістичний
центр» Дніпропетровської області.
 32. Ясінська Наталії Володимирівні, керівнику гуртка «Основи гідробіології»
Енергодарського центру туризму, краєзнавства та спорту Запорізької області.
 33.  Джеліловій  Заремі  Рустемівні,  керівнику  гуртка  «Юні  друзі  природи»
Комунального закладу  «Центр  позашкільної  освіти»  Мелітопольської  міської
ради Запорізької області.
34.  Лоховій Олені  Никифорівні,  керівнику гуртка «Юні лісівники» Дитячого
естетико-натуралістичного центру «Камелія» Київської області.

35.  Ющенко  Ірині  Вікторівні,  вчителю  вищої  категорії,  старшому  вчителю
біології  та  екології,  керівнику  еколого-натуралістичного  гуртка  «Екосвіт»
Комунального закладу «Тетіївський освітній центр – опорний заклад загальної
середньої освіти I-III ступенів №3» Тетіївської міської ради Київської області.
36. Кльокті Михайлу Олексійовичу, вчителю біології  та хімії, вчителю вищої
кваліфікаційної  категорії,  вчителю-методисту  Малобудищанської
загальноосвітньої школи I-IIIступенів Опішнянської селищної ради Полтавської
області.
37. Пасічник С.Д., вчителю Дружбівської загальноосвітньої щколи I-III ступенів
Радивилівської об`єднаної територіальної громади Рівненської області.
38. Римар Валентині Матвіївні, вчителю екології вищої категорії Межиріцької
загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  Лебединської  районної  ради Сумської
області.



39. Вовнянко Наталії Романівні, керівнику гуртка «Людина і довкілля» Центру
дитячої творчості Старокостянтинівського району Хмельницької області.

40. Полевичу Юрію Богдановичу, вчителю хімії та природознавства Кам`янець-
Подільської загальноосвітньої школи №10 Хмельницької області.

41.  Подшиваловій  Людмилі  Сергіївні,  керівнику  гуртка  «Природа  рідного
краю» Кам`янець-Подільського позашкільного навчально-виховного об’єднання
Хмельницької області.

42. Бурлуцькій О.І., керівнику гуртка «Дизайн одягу» Кам`янець-Подільського
позашкільного навчально-виховного об’єднання Хмельницької області.

43. Сапожнік Олені Олександрівні, керівнику гуртка «Юні лісівники» Дитячо-
юнацького  центру  туризму  і  екологічної  роботи  Славутської  міської  ради
Хмельницької області.
44. Ярушинській С.В., керівнику гуртка «Цікава хімія» Комунального закладу
Дунаєвецької міської ради «Станція юних натуралістів» Хмельницької області.

45. Пелих Оксані Вікторівні, вчителю Кам’янець-Подільської загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  №6  Кам’янець-Подільської  міської  ради  Хмельницької
області.

46.  Шевченко Валентині Федорівні,  вчителю біології,  керівнику гуртка «Юні
охоронці  природи»  Кинашівсьької   загальноосвітньої  школи  I-IIІступенів
Борзнянської районної ради Чернігівської області.
47.  Попругі  Володимиру Михайловичу, вчителю біології  ,  спеціалісту вищої
категорії,  методисту  Ріпкинської  гімназії  імені  Софії  Русової  Чернігівської
області.
48. Балан Наталії Володимирівні, керівнику гуртка «Природа рідного краю» на
базі Глибоцького ліцею Чернівецької області.

Директор НЕНЦ,
доктор педагогічних наук,
професор                                   В. В. Вербицький


