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

НАКАЗ
м. Київ

«_27_» ___грудня___ 2019 р. № _87_

Про підбиття підсумків роботи
учасникам міжнародної
науково-освітньої програми GLOBE
у 2019 році

Відповідно  до  Плану  роботи  Національного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  на  2019  рік  вчителі  та  керівники  гуртків  закладів
загальної  середньої  та  позашкільної  освіти,  які  є  учасниками  міжнародної
науково-освітньої програми GLOBE, проводили моніторинг-дослідження стану
навколишнього  середовища,  брали  активну  участь  в  міжнародних  та
всеукраїнських заходах в рамках програми GLOBE.

Відповідно  до  даних  статистики  з  міжнародного  веб-сайту  програми
GLOBE  (https://www.globe.gov)  про  міжнародний  рейтинг  шкіл,  які  зробили
найбільший внесок у збір інформації за період з 1 січня по 20 грудня 2019 року
від України (Honor Roll Recognition) та за результатами участі у міжнародних та
всеукраїнських заходах (Всеукраїнський заочний конкурс «GLOBE Марафон»,
Всеукраїнські  GLOBE Ігри 2019, Всеукраїнський художній конкурс «Календар
GLOBE 2020», Європейська фенологічна кампанія, кампанія «Trees around the
GLOBE» та інші) 

НАКАЗУЮ:

І.  Надати  міжнародні  сертифікати  програми  GLOBE  за  найбільшу
кількість внесених даних на міжнародному веб-сайті програми за період з 1
січня  по  20  грудня  2019  закладам  позашкільної  та  загальної  середньої
освіти:

1. Івано-Франківській міській дитячій екологічній станції;
2.  Опорному  загальноосвітньому  навчальниомуй  закладу  "Жоравський
навчально-виховний  комплекс  "Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  -
дошкільний  навчальний  заклад  (ясла-садок)"  Яготинської  районної  ради
Київської області;



3.  Міському  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Чернівецької міської ради;
4.  Комунальному  закладу  «Чернівецький  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»;
5. Чорнухинській районній станції юних натуралістів Чорнухинської селищної
ради Полтавської області;
6. Дунаєвецькій станції юних натуралістів Хмельницької області;
7. Луганському обласному центру еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді;
8.  Комунальній  установі  Романівської  районної  ради  "Опорний  навчальний
заклад  "Старочуднівськогутянський  заклад  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ
ступенів";
9. Калениківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Решетилівської районної
ради Полтавської області;
10. Хмелівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Краснопільської селищної
ради Сумської області;
11.  Комунальному закладу «Міський центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді Луцької міської ради»;
12. Комунальній установі Миропільської селищної ради "Опорний навчальний
заклад "Миропільська гімназія";
13. П’ятигірській загальноосвітній школі I-II ступенів Здолбунівської районної
ради Рівненської області;
14. Комунальному закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №
30» Полтавської міської ради Полтавської області;
15.  Комунальному  закладу  «Радомишльська  станція  юних  натуралістів
Житомирської області»;
16.  Комунальному закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської  обласної
ради;
17.  Удачненській  загальноосвітній  школі  І-ІІІ  ступенів  Покровської  районної
ради Донецької області;
18. Загальноосвітній школі І-ІІ ступеня села Яревище Старовижівського району
Волинської області;
19. Великописарівській станції юних натуралістів Великописарівської районної
ради Сумської області;
20. Загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 19 м. Житомира;
21.  Дитячому  естетико-натуралістичному  центру  «Камелія»  м.  Бровари
Київської області.

ІІ. Надати міжнародні сертифікати програми GLOBE за вагомий внесок в
розвиток  екологічної  освіти  підростаючого  покоління,  за  залучення
учнівської  молоді  до  участі  у  міжнародних та  всеукраїнських заходах,  а
також  регулярність  моніторингу  стану  навколишнього  середовища  в
рамках  міжнародної  науково-освітньої  програми  GLOBE  в  2019  році
вчителям та керівникам гуртків:



1. Бадай Валентині  Яремівні,  керівнику гуртка Івано-Франківської  міської
дитячої екологічної станції;
2. Бобровській  Валентині  Анатоліївні,  завідувачу  відділу  біології  та
валеології  комунального  закладу  «Станція  юних  натуралістів»  Рівненської
обласної ради;
3. Бойко Наталії  Василівні,  вчителю біології  опорного загальноосвітнього
навчального  закладу  "Жоравський  навчально-виховний  комплекс
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (ясла-
садок)" Яготинської районної ради Київської області;
4. Борсук  Наталії  Петрівні,  керівнику  гуртків  комунального  закладу
"Міський центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Луцької
міської ради;
5. Бриль  Вікторії  Сергіївні,  керівнику  гуртка  «Лікарські  рослини»
Великописарівської  станції  юних  натуралістів  Великописарівської  районної
ради Сумської області;
6. Буняку Миколі Михайловичу, керівнику гуртка Дунаєвецької станції юних
натуралістів Хмельницької області;
7. Васильчишин Богданні  Богданівні,  керівнику гуртка  Івано-Франківської
міської дитячої екологічної станції;
8. Ващук Олені Василівні, вчителю хімії та біології Загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 19 м. Житомира;
9. Вовченко Ірині Олександрівні, вчителю біології та хімії Менської гімназії
Менської міської ради Чернігівської області;
10. Вольновій Наталії Станіславівні, вчителю біології, керівнику гуртка "Юні
друзі  природи"  комунальної  установи  Романівської  районної  ради  "Опорний
навчальний  заклад  "Старочуднівськогутянський  заклад  загальної  середньої
освіти І-ІІІ ступенів";
11. Гавучак  Надії  Миколаївні,  керівнику  гуртка  Міського  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької міської ради;
12. Гайдаченко  Людмилі  Павлівні,  заступнику  директора  з  навчально-
виховної  роботи  комунального  закладу  «Станція  юних  натуралістів»
Рівненської обласної ради;
13. Гоменюк Катерині  Миколаївні,  керівнику гуртків  комунального закладу
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;
14. Данилюк Олесі Іванівні, вчителю біології та хімії комунальної установи
Миропільської  селищної  ради  "Опорний  навчальний  заклад  "Миропільська
гімназія";
15. Дендюк  Альоні  Іванівні,  керівнику  гуртка  Дитячого  естетико-
натуралістичного центру «Камелія» м. Бровари Київської області;
16. Закатюк  Ірині  Леонідівні,  керівнику  гуртка  комунального  закладу
Радомишльська станція юних натуралістів Житомирської області;
17. Катан  Наталії  Валеріївні,  керівнику  гуртка  «Планета  "Еко"»
Чернівецького  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді Чернівецької міської ради;
18. Луцишин Світлані Михайлівні,  керівнику гуртків комунального закладу
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;



19. Мовчан  Ользі  Миколаївні,  методисту, керівнику  гуртка  «Юні  охоронці
природи»  Великописарівської  станції  юних  натуралістів  Великописарівської
районної ради Сумської області;
20. Могилевській  Тетяні  Миколаївні,  керівнику  гуртка  Чорнухинської
районної станції юних натуралістів Чорнухинської селищної ради Полтавської
області;
21. Перовій  Наталії  Миколаївні,  учителю  географії  Удачненської
загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  Покровської  районної  ради  Донецької
області;
22. Петровій Світлані Василівні, заступнику директора з навчально-виховної
роботи  Луганського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді;
23. Поляковій  Ользі  Володимирівні,  вчителю  біології  та  хімії,  керівнику
гуртка  "Юні  охоронці  природи"  П’ятигірської  загальноосвітньої  школи  I-II
ступенів Здолбунівської районної ради Рівненської області;
24. Постригачу  Євгену  Вікторовичу,  вчителю  географії  Загальноосвітньої
школи І-ІІ ступеня села Яревище Старовижівського району Волинської області;
25. Приймак  Карині  Олександрівні,  керівнику  гуртка  «Планета  "Еко"»
Чернівецького  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді Чернівецької міської ради;
26. Ромашко  Раїсі  Ярославівні,  керівнику  гуртків  комунального  закладу
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;
27. Тищенко  Людмилі  Миколаївні,  учителю  біології  Калениківської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Решетилівської  районної  ради
Полтавської області»;
28. Токар Світлані Петрівні, вчителю хімії комунального закладу «Полтавська
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  30»  Полтавської  міської  ради
Полтавської області;
29. Фроловій  Тетяні  Валентинівні,  керівнику  гуртка  Великописарівської
станції юних натуралістів Великописарівської районної ради Сумської області;
30. Хлус Ларисі Миколаївні, методисту комунального закладу «Чернівецький
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»;
31. Чебан Тетяні  Никодимівні,  заступнику директора комунального закладу
«Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді»;
32. Чичикало Валентині Миколаївні, вчителю біології, керівнику гуртка «Юні
екологи»  Хмелівської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  Краснопільської
селищної ради Сумської області;
33. Єфтемій  Дані  Георгіївні,  керівнику  гуртка  «Життя  в  стилі  ЕСО»
Чернівецького  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді Чернівецької міської ради;
34. Ламінській  Наталії  Олександрівні,  директору  Чугуївського  районного
Будинку дитячої творчості Чугуївської районної ради Харківської області;
35. Трофименко Наталії Валентинівні, вчителю біології та хімії комунального
закладу  "Юр’ївська  багатопрофільна  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів"
Приморської районної ради Запорізької області;
36. Воробйовій  Наталії  Володимирівні,  керівнику  гуртка  Будівельнівського
навчально-виховного комплексу Глухівської районної ради Сумської області;



37.  Шевченко  Валентині  Федорівні,  вчителю  біології,  керівнику  гуртка
Кинашівської ЗОШ Борзнянської районної ради Чернігівської області;
38. Ганнич Тетяні Григорівні, вчителю біології, керівнику гуртка Кинашівської
ЗОШ Борзнянської районної ради Чернігівської області;
39.  Велтарніст  Тетяні  Віталіївні,  вчителю  біології  комунальної  установи
Романівської районної ради ОНЗ “Романівська гімназія” Житомирської області.

ІІІ.  Надати  міжнародні  сертифікати  програми  GLOBE  за  успішне
проведення спостережень за період з 1 січня по 20 грудня 2019 учням та
вихованцям: 

1.  Абрамовичу  Захару,  вихованцю  комунального  закладу  «Станція  юних
натуралістів» Рівненської обласної ради;
2. Андрущук Олександрі, вихованці гуртка «Людина і довкілля» комунального
закладу  «Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді»;  
3.  Антонеску Олександру, вихованцю гуртка «Життя в  стилі  ЕСО» Міського
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді міста Чернівці;
4. Арендаруку Роману, учню 6 класу Загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня села
Яревище Старовижівського району Волинської області;
5.  Бабулі  Аліні,  вихованці  гуртка  "Основи  генетики"  комунального  закладу
"Міський центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Луцької
міської ради";
6.  Базелюк  Дарині,  вихованці  комунального  закладу  «Станція  юних
натуралістів» Рівненської обласної ради;
7. Барді Вадиму, учню 10 класу Калениківської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Решетилівської районної ради Полтавської області»;
8.  Бачевській  Ользі,  вихованці  комунального  закладу  «Станція  юних
натуралістів» Рівненської обласної ради;
9. Безбог Анастасії, вихованці гуртка "Юні знавці природи" Будівельнівського
навчально-виховного комплексу Глухівської районної ради Сумської області;
10. Білицькій Єлизаветі, учениці 8 класу Загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня
села Яревище Старовижівського району Волинської області;
11.  Боднаруку Владиславу, вихованцю гуртка «Планета  "Еко"» Чернівецького
міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Чернівецької міської ради;
12. Бондару Богдану, учню 6 класу Загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня села
Яревище Старовижівського району Волинської області;
13.  Бондар Ілоні,  учениці 8 класу, вихованці гуртка "Юні охоронці природи"
П’ятигірської  загальноосвітньої  школи  I-II  ступенів  Здолбунівської  районної
ради Рівненської області;
14.  Бондаренко  Ярославі,  вихованці  гуртка  "Юні  охоронці  природи"
Великописарівської  станції  юних  натуралістів  Великописарівської  районної
ради Сумської області;



15.  Брижику  Андрію,  учню  6  класу,  вихованцю  гуртка  «Юні  екологи»
Хмелівської загальноосвітньої школи І-ІІІ  ступенів Краснопільської селищної
ради Сумської області;
16. Брижик Юлії, учениці 8 класу, вихованці гуртка «Юні екологи» Хмелівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Краснопільської селищної ради Сумської
області;
17.  Бровіковій  Валерії,  вихованці  гуртка  «Юні  рослинники»  Чугуївського
районного Будинку  дитячої  творчості  Чугуївської  районної  ради  Харківської
області;
18. Василенко Софії, учениці 10 класу Калениківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Решетилівської районної ради Полтавської області»;
19. Вашестюк Анастасії, учениці 8 класу Загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня
села Яревище Старовижівського району Волинської області;
20.  Вілущак Яні,  вихованці  гуртка  «"Планета  "Еко"»  Чернівецького міського
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Чернівецької
міської ради;
21. Вольській Анні, учениці 8 класу Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №
19 м. Житомира;
22.  Вороновій  Дарині,  вихованці  гуртка  «Юні  охоронці  природи»  Дитячого
естетико-натуралістичного центру «Камелія» м. Бровари Київської області;
23. Воронюк Андріанні, вихованці гуртка "Життя в стилі ЕКО" Міського центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької міської ради; 
24. Воронюк Вікторії, вихованці гуртка "Життя в стилі ЕКО" Міського центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької міської ради;
25.  Вяткіну  Олексію,  вихованцю  гуртка  «Юні  рослинники»  Чугуївського
районного Будинку  дитячої  творчості  Чугуївської  районної  ради  Харківської
області;
26.  Гавриленко  Маргариті,  учениці  комунального  закладу  "Юр’ївська
багатопрофільна загальноосвітня школа  І-ІІІ  ступенів"  Приморської  районної
ради Запорізької області;
27.  Гавриленко  Софії,  вихованці  гуртка  «Юні  охоронці  природи»  Дитячого
естетико-натуралістичного центру «Камелія» м. Бровари Київської області;
28. Гаджі Олександру, учню 7 класу опорного загальноосвітнього навчального
закладу "Жоравський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)" Яготинської районної
ради Київської області;
29.  Гайдаченку  Марку,  вихованцю  комунального  закладу  «Станція  юних
натуралістів» Рівненської обласної ради;
30.  Глущенко  Анастасії,  вихованці  гуртка  "Юні  охоронці  природи"
Великописарівської  станції  юних  натуралістів  Великописарівської  районної
ради Сумської області; 
31.  Гнап Софії,  вихованці  гуртка «Юні рослинники» Чугуївського районного
Будинку дитячої творчості Чугуївської районної ради Харківської області;
32. Головач Аліні, вихованці гуртка «Людина і довкілля» комунального закладу
«Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді»;  
33. Головні Віктору, учню 8 класу Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19
м. Житомира;



34.  Гордієнку  Дмитрію,  вихованцю  гуртка  "Юні  охоронці  природи"
Великописарівської  станції  юних  натуралістів  Великописарівської  районної
ради Сумської області; 
35.  Гресько Анастасії,  вихованці  об’єднання  «Індивідуальна  робота  еколого-
натуралістичного  напряму  з  обдарованими  дітьми»  комунального  закладу
«Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді»;
36.  Греську  Михайлу,  вихованцю  гуртка  «Основи  фенології»  комунального
закладу  «Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді»;
37.  Гринюк  Єлизаветі,  вихованці  гуртка  «Планета  "Еко"»  Чернівецького
міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Чернівецької міської ради;
38.  Грошевій  Катерині,  вихованці  гуртка  «Юні  рослинники»  Чугуївського
районного Будинку  дитячої  творчості  Чугуївської  районної  ради  Харківської
області;
39. Гулай Олесі, вихованці гуртка "Юні охоронці природи" Великописарівської
станції юних натуралістів Великописарівської районної ради Сумської області;
40. Гурському Олександру, учню 10 класу комунальної установи Романівської
районної ради "Опорний навчальний заклад "Старочуднівськогутянський заклад
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів";
41.  Давидюку  Вадиму,  вихованцю  комунального  закладу  «Станція  юних
натуралістів» Рівненської обласної ради;
42.  Данилюку  Назару,  учню  8  класу  комунальної  установи  Миропільської
селищної ради "Опорний навчальний заклад "Миропільська гімназія";
43. Девченку Нікіті, учню 8 класу Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19
м. Житомира;
44.  Деміщенку  Богдану,  вихованцю  гуртка  «Юні  рослинники»  Чугуївського
районного Будинку  дитячої  творчості  Чугуївської  районної  ради  Харківської
області;
45.  Демченко  Дарині,  вихованці  комунального  закладу  «Станція  юних
натуралістів» Рівненської обласної ради;
46. Деркаю Богдану, учню 5 класу Калениківської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Решетилівської районної ради Полтавської області»;
47.  Дорофєєвій  Олександрі,  вихованці  гуртка  "GLOBE:  спостерігаючи
вивчаємо" Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції;
48.  Дорошенку  Іллі,  учню  8  класу  комунальної  установи  Миропільської
селищної ради "Опорний навчальний заклад "Миропільська гімназія";
49. Дорощук Анні, учениці 8 класу, вихованці гуртка "Юні охоронці природи"
П’ятигірської  загальноосвітньої  школи  I-II  ступенів  Здолбунівської  районної
ради Рівненської області;
50.  Дудченко  Тетяні,  учениці  5  класу,  вихованці  гуртка  «Юні  екологи»
Хмелівської загальноосвітньої школи І-ІІІ  ступенів Краснопільської селищної
ради Сумської області;
51. Дуніній Анні, вихованці комунального закладу «Станція юних натуралістів»
Рівненської обласної ради;
52.  Євсюкову Дем’яну, вихованцю гуртка «Юні охоронці  природи» Дитячого
естетико-натуралістичного центру «Камелія» м. Бровари Київської області;



53. Зайцевій Дар’ї, учениці 7 класу Удачненської загальноосвітньої школи  І-ІІІ
ступенів Покровської районної ради Донецької області;
54.  Збириту  Валерію,  вихованцю  комунального  закладу  «Станція  юних
натуралістів» Рівненської обласної ради;
55. Зіменко Яні, учениці 8 класу, вихованці гуртка «Юні екологи» Хмелівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Краснопільської селищної ради Сумської
області;
56.  Іващук  Дарині,  вихованці  комунального  закладу  «Станція  юних
натуралістів» Рівненської обласної ради;
57.  Ігнатюку  Дмитру,  вихованцю  комунального  закладу  «Станція  юних
натуралістів» Рівненської обласної ради;
58.  Ільюку  Володимиру,  учню  комунального  закладу  "Юр’ївська
багатопрофільна загальноосвітня школа  І-ІІІ  ступенів"  Приморської  районної
ради Запорізької області;
59. Істоміній Ксенії, вихованці гуртка «Юні садівники» Чугуївського районного
Будинку дитячої творчості Чугуївської районної ради Харківської області;
60.  Іщенко Карині,  вихованці  гуртка "Лікарські  рослини" Великописарівської
станції юних натуралістів Великописарівської районної ради Сумської області; 
61. Іщенко Надії, вихованці гуртка "Юні охоронці природи" Великописарівської
станції юних натуралістів Великописарівської районної ради Сумської області;  
62.  Кабанець  Вероніці,  учениці  7  класу  опорного  загальноосвітнього
навчального  закладу  "Жоравський  навчально-виховний  комплекс
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (ясла-
садок)" Яготинської районної ради Київської області;
63.  Каландирець  Каріні,  учениці  5  класу  Калениківської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Решетилівської районної ради Полтавської області»;
64.  Катаржнову  Віталію,  учню  8  класу,  вихованцю  гуртка  «Юні  екологи»
Хмелівської загальноосвітньої школи І-ІІІ  ступенів Краснопільської селищної
ради Сумської області;
65.  Кащавцеву  Данилу,  вихованцю  гуртка  «Юні  рослинники»  Чугуївського
районного Будинку  дитячої  творчості  Чугуївської  районної  ради  Харківської
області;
66.  Кейван  Анні,  вихованці  гуртка  "Життя  в  стилі  ЕКО"  Міського  центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької міської ради;
67.  Керницькому  Іллі,  вихованцю  гуртка  «Планета  "Еко"»  Чернівецького
міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Чернівецької міської ради;
68.  Кириловій  Олександрі,  вихованці  гуртка  "Юні  охоронці  природи"
Великописарівської  станції  юних  натуралістів  Великописарівської  районної
ради Сумської області; 
69. Киян Софії, вихованці гуртка «Юні охоронці природи» Дитячого естетико-
натуралістичного центру «Камелія» м. Бровари Київської області;
70. Клименко Вікторії, вихованці гуртка «Життя в стилі ЕСО» Міського центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді міста Чернівці;
71. Климович Марії, учениці 7 класу опорного загальноосвітнього навчального
закладу "Жоравський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)" Яготинської районної
ради Київської області;



72.  Ключник  Аріні,  вихованці  гуртка  "Юні  охоронці  природи"
Великописарівської  станції  юних  натуралістів  Великописарівської  районної
ради Сумської області; 
73. Коваленко Марії, учениці 8 класу Удачненської загальноосвітньої школи  І-
ІІІ ступенів Покровської районної ради Донецької області;
74. Колбасюк Дар’ї, учениці 11 класу Калениківської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Решетилівської районної ради Полтавської області»;
75. Коменді Ілоні, вихованці гуртка «Людина і довкілля» комунального закладу
«Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді»;   
76.  Коноз  Наталії,  вихованці  гуртка  "Юні  охоронці  природи"
Великописарівської  станції  юних  натуралістів  Великописарівської  районної
ради Сумської області; 
77.  Коперській  Каріні,  вихованці  гуртка «GLOBE - спостерігаючи вивчаємо»
Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції;
78.  Король Євгенії,  вихованці  гуртка «Життя в стилі  ЕСО» Міського центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді міста Чернівці;
79. Котковій Ользі, учениці 7 класу опорного загальноосвітнього навчального
закладу "Жоравський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)" Яготинської районної
ради Київської області;
80. Кохановській Катерині, учениці 11 класу комунального закладу "Полтавська
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  30"  Полтавської  міської  ради
Полтавської області;
81.  Крайнічук  Ангеліні,  вихованці  гуртка  «Планета  "Еко"»  Чернівецького
міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Чернівецької міської ради;
82.  Крамській  Анастасії,  вихованці  гуртка  "Юні  охоронці  природи"
Великописарівської  станції  юних  натуралістів  Великописарівської  районної
ради Сумської області;  
83. Кручик Ользі,  учениці 6 класу Загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня села
Яревище Старовижівського району Волинської області;
84.  Кулагіній Анні,  учениці 5 класу Менської  гімназії  Менської  міської  ради
Чернігівської області;
85.  Кусік  Катерині,  вихованці  комунального  закладу  «Станція  юних
натуралістів» Рівненської обласної ради;
86.  Кустовій  Яні,  учениці  комунального закладу  "Юр’ївська  багатопрофільна
загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів" Приморської  районної  ради Запорізької
області;
87.  Лакусті  Максиму,  вихованцю  гуртка  «Планета  "Еко"»  Чернівецького
міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Чернівецької міської ради;
88. Левицькому Олександру, учню 7 класу комунальної установи Романівської
районної ради "Опорний навчальний заклад "Старочуднівськогутянський заклад
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів";
89. Литвинчук Кірі, учениці 8 класу Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №
19 м. Житомира;



90. Литовченко Єві, вихованці гуртка "Писанкарство" Чорнухинської районної
станції юних натуралістів Чорнухинської селищної ради Полтавської області;
91.  Логвіновій Сніжані,  вихованці  гуртка «Юні  охоронці  природи» Дитячого
естетико-натуралістичного центру «Камелія» м. Бровари Київської області;
92. Лосю Єгору, вихованцю гуртка «Юні охоронці природи» Дитячого естетико-
натуралістичного центру «Камелія» м. Бровари Київської області;
93.  Луговому  Нестору, вихованцю  гуртка  "Юні  екологи"  Івано-Франківської
міської дитячої екологічної станції;
94.  Лук’ян  Ліані,  вихованці  гуртка  "Життя  в  стилі  ЕКО"  Міського  центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької міської ради;
95.  Лунзі  Владиславу,  вихованцю  гуртка  «Планета  "Еко"»  Чернівецького
міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Чернівецької міської ради;
96. Лучку Радіону, вихованцю гуртка «Основи комп’ютерного моделювання з
хіміко-біологічним  нахилом»  Дунаєвецької  станції  юних  натуралістів
Хмельницької області;
97. Ляшко Катерині, вихованці гуртка "Юні знавці природи" Будівельнівського
навчально-виховного комплексу Глухівської районної ради Сумської області;
98.  Мавродію Даніілу, вихованцю гуртка  «Юні  охоронці  природи» Дитячого
естетико-натуралістичного центру «Камелія» м. Бровари Київської області;
99. Макаренку Адаму, учню комунального закладу "Юр’ївська багатопрофільна
загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів" Приморської  районної  ради Запорізької
області;
100. Макарчук Маргариті, учениці 7 класу комунальної установи Романівської
районної ради "Опорний навчальний заклад "Старочуднівськогутянський заклад
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів";
101.  Мартиненку   Сергію,  учню  7  класу  опорного  загальноосвітнього
навчального  закладу  "Жоравський  навчально-виховний  комплекс
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (ясла-
садок)" Яготинської районної ради Київської області;
102.  Маруніч  Кірі,  вихованці  гуртка  "Життя  в  стилі  ЕКО"  Міського  центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької міської ради;
103. Медвідь Марії, вихованці гуртка «Планета "Еко"» Чернівецького міського
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Чернівецької
міської ради;
104. Мельник Ілоні, вихованці гуртка "Основи генетики" комунального закладу
"Міський центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Луцької
міської ради";
105. Мельник Ірині, учениці 8 класу, вихованці гуртка "Юні охоронці природи"
П’ятигірської  загальноосвітньої  школи  I-II  ступенів  Здолбунівської  районної
ради Рівненської області;
106.  Мельнику  Михайлу,  вихованцю  гуртка  «Планета  "Еко"»  Чернівецького
міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Чернівецької міської ради;
107.  Мельничуку Максиму, вихованцю комунального закладу «Станція  юних
натуралістів» Рівненської обласної ради;
108.  Микитенку  Назарію,  учню  7  класу  опорного  загальноосвітнього
навчального  закладу  "Жоравський  навчально-виховний  комплекс



"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (ясла-
садок)" Яготинської районної ради Київської області;
109.  Микульцю  Максиму,  учню  7  класу  опорного  загальноосвітнього
навчального  закладу  "Жоравський  навчально-виховний  комплекс
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (ясла-
садок)" Яготинської районної ради Київської області;
110. Михайленко Вікторії, учениці 9 класу Менської гімназії Менської міської
ради Чернігівської області;
111.  Мізірному  Михайлу,  вихованцю  гуртка  "Юний  еколог"  Луганського
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;
112. Моісеєвій Аліні, учениці 9 класу Удачненської загальноосвітньої школи  І-
ІІІ ступенів Покровської районної ради Донецької області;
113.  Моргуну  Івану, учню 7  класу  опорного загальноосвітнього навчального
закладу "Жоравський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)" Яготинської районної
ради Київської області;
114. Мостовій Анні, вихованці гуртка «Планета "Еко"» Чернівецького міського
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Чернівецької
міської ради;
115. Музичук Аліні, учениці 7 класу, вихованці гуртка «Юні охоронці природи»
П’ятигірської  загальноосвітньої  школи  I-II  ступенів  Здолбунівської  районної
ради Рівненської області;
116. Мусійчук Альбіні, вихованці гуртка «GLOBE - спостерігаючи вивчаємо»
Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції;
117. Нечаєвій Єлизаветі, учениці 8 класу комунальної установи Миропільської
селищної ради "Опорний навчальний заклад "Миропільська гімназія";
118.  Новосьоловій  Юлії,  вихованці  гуртка  "Юні  охоронці  природи"
Великописарівської  станції  юних  натуралістів  Великописарівської  районної
ради Сумської області;
119.  Нязі  Дмитру, вихованцю гуртка  "Життя  в  стилі  ЕКО"  Міського  центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької міської ради;
120.  Овчаренко  Анастасії,  вихованці  гуртка  "Юні  охоронці  природи"
Великописарівської  станції  юних  натуралістів  Великописарівської  районної
ради Сумської області; 
121.  Орєховій  Богдані,  учениці  6  класу,  вихованці  гуртка  «Юні  екологи»
Хмелівської загальноосвітньої школи І-ІІІ  ступенів Краснопільської селищної
ради Сумської області;
122. Остаповичу Олександру, вихованцю гуртка «Планета "Еко"» Чернівецького
міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Чернівецької міської ради; 
123.  Павленко  Мирославі,  учениці  7  класу  Удачненської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ ступенів Покровської районної ради Донецької області;
124.  Парфенюк  Ангеліні,  вихованці  комунального  закладу  «Станція  юних
натуралістів» Рівненської обласної ради;
125. Пелих Діані, вихованці гуртка «GLOBE - спостерігаючи вивчаємо» Івано-
Франківської міської дитячої екологічної станції;
126. Перепадисті Вероніці, учениці 9 класу Менської гімназії Менської міської
ради Чернігівської області;



127.  Перепелюк  Камілі,  вихованці  гуртка  «Юні  екологи»  Івано-Франківської
міської дитячої екологічної станції;
128. Першуті Олегу, учню комунального закладу "Юр’ївська багатопрофільна
загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів" Приморської  районної  ради Запорізької
області;
129.  Пєшковій  Катерині,  вихованці  гуртка  "Лікарські  рослини"
Великописарівської  станції  юних  натуралістів  Великописарівської  районної
ради Сумської області;
130.  Пилипенко  Єлизаветі,  вихованці  комунального  закладу  «Станція  юних
натуралістів» Рівненської обласної ради;
131. Прокопюк Софії, вихованці гуртка "Життя в стилі ЕКО" Міського центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької міської ради;
132. Радченко Яні,  учениці 7 класу опорного загальноосвітнього навчального
закладу "Жоравський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)" Яготинської районної
ради Київської області;
133.  Ракочому  Вітязьславу,  вихованцю  об’єднання  «Індивідуальна  робота
еколого-натуралістичного  напряму  з  обдарованими  дітьми»  комунального
закладу  «Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді»;
134.  Рибці  Марії,  учениці  11  класу  комунального  закладу  "Полтавська
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  30"  Полтавської  міської  ради
Полтавської області;
135.  Рудавіній  Поліні,  вихованці  гуртка  «Юні  рослинники»  Чугуївського
районного Будинку  дитячої  творчості  Чугуївської  районної  ради  Харківської
області;
136.  Салагору  Віталію,  вихованцю  гуртка  «Життя  в  стилі  ЕСО»  Міського
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді міста Чернівці;
137. Салюк Владиславі, учениці 8 класу комунальної установи Миропільської
селищної ради "Опорний навчальний заклад "Миропільська гімназія";
138.  Сасинюк  Катерині,  вихованці  гуртка  "Основи  генетики"  комунального
закладу  "Міський центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Луцької міської ради";
139. Семенюк Ірині, учениці 8 класу Удачненської загальноосвітньої школи  І-
ІІІ ступенів Покровської районної ради Донецької області;
140. Сердюковій Валентині, учениці 5 класу Калениківської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Решетилівської районної ради Полтавської області»;
141.  Сидорчук  Юлії,  вихованці  комунального  закладу  «Станція  юних
натуралістів» Рівненської обласної ради;
142.  Скідановій  Софії,  вихованці  гуртка  «Юні  садівники»  Чугуївського
районного Будинку  дитячої  творчості  Чугуївської  районної  ради  Харківської
області;
143.  Скоропаді  Діані,  учениці  9  класу,  вихованці  гуртка  "Юні  охоронці
природи"  П’ятигірської  загальноосвітньої  школи  I-II  ступенів  Здолбунівської
районної ради Рівненської області;
144.  Скрипник  Софії,  вихованці  гуртка  "Юні  охоронці  природи"
Великописарівської  станції  юних  натуралістів  Великописарівської  районної
ради Сумської області;



145.  Соловей  Анастасії,  учениці  6  класу  Менської  гімназії  Менської  міської
ради Чернігівської області;
146.  Сороці  Анжеліці,  учениці  7  класу   опорного  загальноосвітнього
навчального  закладу  "Жоравський  навчально-виховний  комплекс
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (ясла-
садок)" Яготинської районної ради Київської області;
147.  Сташенко  Вікторії,  вихованці  гуртка  «Основи  біології»  комунального
закладу Радомишльська станція юних натуралістів Житомирської області;
148.  Суботенку  Владиславу,  учню  8  класу  Загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів № 19 м. Житомира;
149.  Сумцовій  Анастасії,  вихованці  гуртка  "Юні  охоронці  природи"
Великописарівської  станції  юних  натуралістів  Великописарівської  районної
ради Сумської області;
150.  Тамазликар  Анні,  вихованці  гуртка  «Людина  і  довкілля»  комунального
закладу  «Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді»;
151.  Тамарській  Карині,  вихованці  гуртка  «Планета  "Еко"»  Чернівецького
міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Чернівецької міської ради;
152.  Тачинській Діані,  вихованці  гуртка «GLOBE -  спостерігаючи вивчаємо»
Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції;
153.  Тишковській  Дар’ї,  вихованці  гуртка  «Юні  рослинники»  Чугуївського
районного Будинку  дитячої  творчості  Чугуївської  районної  ради  Харківської
області;
154.  Ткач  Поліні,  вихованці  гуртка  «Життя  в  стилі  ЕСО»  Міського  центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді міста Чернівці;
155. Трайстарь Лілії, вихованці гуртка "Життя в стилі ЕКО" Міського центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької міської ради;
156.  Ужелі  Дмитру,  вихованцю  гуртка  «GLOBE  -  спостерігаючи  вивчаємо»
Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції;
157.  Федоренко Анні,  вихованці  гуртка  «GLOBE -  спостерігаючи  вивчаємо»
Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції;
158. Федорович Анастасії, вихованці гуртка «Юні охоронці природи» Дитячого
естетико-натуралістичного центру «Камелія» м. Бровари Київської області;
159.  Федоровичу  Євгену,  учню  7  класу  опорного  загальноосвітнього
навчального  закладу  "Жоравський  навчально-виховний  комплекс
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (ясла-
садок)" Яготинської районної ради Київської області;
160.  Фролову  Владиславу,  вихованцю  гуртка  "Юні  охоронці  природи"
Великописарівської  станції  юних  натуралістів  Великописарівської  районної
ради Сумської області;  
161.  Хаснуліній  Ангеліні,  вихованці  гуртка  «Основи  комп’ютерного
моделювання  з  хіміко-біологічним  нахилом»  Дунаєвецької  станції  юних
натуралістів Хмельницької області;
162. Худому Олександру, вихованцю об’єднання «Індивідуальна робота еколого-
натуралістичного  напряму  з  обдарованими  дітьми»  комунального  закладу
«Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді»;



163.  Цюперу  Богдану,  вихованцю  гуртка  «Юні  екологи»  Івано-Франківської
міської дитячої екологічної станції;
164. Чебан Катерині,  вихованці гуртка «Здоровим бути модно» комунального
закладу  «Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді»; 
165.  Чермак  Вікторії,  вихованці  гуртка  «Юні  екологи»  Івано-Франківської
міської дитячої екологічної станції;
166.  Чопик  Анні,  вихованці  гуртка  «Життя  в  стилі  ЕСО»  Міського  центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді міста Чернівці;
167.  Чорней  Діані,  вихованці  гуртка  «Життя  в  стилі  ЕСО» Міського центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді міста Чернівці;
168.  Шабаліній  Мілені,  вихованці  гуртка  «Юні  рослинники»  Чугуївського
районного Будинку  дитячої  творчості  Чугуївської  районної  ради  Харківської
області;
169.  Шабаліній  Сніжані,  вихованці  гуртка  «Юні  квітникарі»  Чугуївського
районного Будинку  дитячої  творчості  Чугуївської  районної  ради  Харківської
області;
170. Шацькій Яні, вихованці гуртка «GLOBE - спостерігаючи вивчаємо» Івано-
Франківської міської дитячої екологічної станції;
171.  Щербині  Ірині,  учениці  11  класу  комунального  закладу  "Полтавська
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  30"  Полтавської  міської  ради
Полтавської області;
172.  Щетиніковій  Дарині,  вихованці  комунального  закладу  «Станція  юних
натуралістів» Рівненської обласної ради;
173. Юрченку Максиму, учню 8 класу Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №
19 м. Житомира;
174.  Якимець  Анастасії,  вихованці  комунального  закладу  «Станція  юних
натуралістів» Рівненської обласної ради;
175.  Ярмолюк  Катерині,  вихованці  гуртка  "Біологія  людини"  комунального
закладу  "Міський центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Луцької міської ради";
176.  Ярченко  Лізі,  учениці  11  класу  комунального  закладу  "Полтавська
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  30"  Полтавської  міської  ради
Полтавської області;
177. Лободі Аллі, учениці 8 класу, вихованці гуртка “Юні охоронці природи”
Кинашівської ЗОШ Борзнянської районної ради Чернігівської області;
178. Лободі Аліні, учениці 8 класу, вихованці гуртка “Юні охоронці природи”
Кинашівської ЗОШ Борзнянської районної ради Чернігівської області;
179.  Сірій  Вікторії,  учениці  8  класу,  вихованці  гуртка  “Юні  квітникарі”
Кинашівської ЗОШ Борзнянської районної ради Чернігівської області;
180.  Бойчук  Діані,  учениці  8  класу,  вихованці  гуртка  “Юні  квітникарі”
Кинашівської ЗОШ Борзнянської районної ради Чернігівської області;
181.  Самичко  Ярославі,  учениці  8  класу,  вихованці  гуртка  “Юні  охоронці
природи” Кинашівської ЗОШ Борзнянської районної ради Чернігівської області;
182. Гуменчук Анастасії,  учениці 6 класу комунальної установи Романівської
районної ради ОНЗ “Романівська гімназія” Житомирської області;
183. Коверчук Анастасії,  учениці  6 класу комунальної установи Романівської
районної ради ОНЗ “Романівська гімназія” Житомирської області;



184.  Коверчук  Софії,  учениці  6  класу  комунальної  установи  Романівської
районної ради ОНЗ “Романівська гімназія” Житомирської області;
185. Майці Марії, учениці 6 класу комунальної установи Романівської районної
ради ОНЗ “Романівська гімназія” Житомирської області;
186.  Степанюк  Ользі,  учениці  6  класу  комунальної  установи  Романівської
районної ради ОНЗ “Романівська гімназія” Житомирської області.

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


