
Міністерство освіти і науки України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ 

МОЛОДІ 

НАКАЗ 
м. Київ 

«09» жовтня 2020 р. № 55/1 

Про підсумки проведення Всеукраїнського 
конкурсу з флористики та фітодизайну 
«Юннати України» 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 
28.11.2019 р. № 1498 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік (за 
основними напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів 
для педагогічних працівників позашкільної освіти на 2020 рік», з 5 по 7 
жовтня 2020 року Національний еколого-натуралістичний центр учнівської 
молоді провів Всеукраїнський конкурс з флористики та фітодизайну (наказ від 
21.03.2014 №248 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс з 
флористики та фітодизайну», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 
08 квітня 2014 р. за №393/25170). Положення про конкурс - на сайті 
https://nenc.gov.ua. 

У конкурсі взяли участь команди з 20 областей України: Івано-
Франківської, Кіровоградської, Київської, Донецької, Луганської, Полтавської, 
Волинської, Вінницької, Миколаївської, Сумської, Рівненської, 
Дніпропетровської, Одеської, Запорізької, Закарпатської, Харківської, 
Херсонської, Хмельницької, Чернігівської, Чернівецької. 

За результатами конкурсного змагання між командами 

НАКАЗУЮ: 

1.1. Нагородити дипломами Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді за зайняте І місце у 
Всеукраїнському конкурсі з флористики та фітодизайну «Юннати 
України» в номінації «Квіткові килими»: 

1. Команду Великописарівської станції юних натуралістів 
Великописарівської районної ради Сумської області з композицією 
«Сонячний калейдоскоп» (99 балів); 

2. Команду Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді з композицією «Єдність» (98 балів); 

3. Команду комунального позашкільного навчального закладу «Центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Дніпровської 

1 

https://nenc.gov.ua/


районної ради Дніпропетровської області з композицією «Коло життя» 
(96 балів). 

1.2. Нагородити дипломами Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді за зайняте ІІ місце у 
Всеукраїнському конкурсі з флористики та фітодизайну «Юннати 
України» в номінації «Квіткові килими»: 

1. Команду комунального закладу освіти "Обласний еколого -
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді" Дніпропетровської 
обласної ради з композицією «Юннатами Земля багата» (88 балів); 

2. Команду еколого-натуралістичного відділу КЗ «Харківський обласний 
Палац дитячої та юнацької творчості» (87 балів); 

3. Команду Міської дитячої екологічної станції м. Івано-Франківськ з 
композицією «Шовкова косиця» (87 балів); 

4. Команду Дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія» 
м. Бровари Київської області з композицією «Вас вітають юннати 
України!» (87 балів); 

5. Команду комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської 
обласної ради з композицією «Вітер змін» (85 балів); 

6. Команду комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних 
натуралістів» з композицією «Юннатівська сім'я Чернігівщини» (84 
бали); 

7. Команду комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» з композицією «Юннати 
України» (84 бали). 

1.3. Нагородити дипломами Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді за зайняте ІІІ місце у 
Всеукраїнському конкурсі з флористики та фітодизайну «Юннати 
України» в номінації «Квіткові килими»: 

1. Команду Коломийського навчально-виробничого центру творчості 
учнівської молоді Коломийської міської ради Івано-Франківської області 
з композицією «Пані Осінь» (76 балів); 

2. Команду районного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 
Виноградівської районної ради Закарпатської області з композицією 
«Юннатія - казкова країна» (77 балів); 

3. Команду комунального закладу «Новопсковський будинок дитячої та 
юнацької творчості Новопсковської районної ради Луганської області» з 
композицією «Килим Слобожанського степу «Сподівання» (75 балів); 

4. Команду Маневицького районного Центру творчості дітей та юнацтва 
Волинської області з композицією «Природо - панно» (75 балів); 

5. Команду Вінницької обласної станції юних натуралістів з композицією 
«Назустріч мріям» (75 балів); 

6. Команду комунального позашкільного навчального закладу «Районна 
станція юних натуралістів» Покровської районної ради Донецької 
області з композицією «Країні Юннатії - 95!» (76 балів); 
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7. Команду комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської 
обласної ради з композицією «Метелики - окраса природи» (76 балів); 

8. Команду районного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 
Виноградівської районної ради Закарпатської області з композицією 
«Краса Закарпаття очима юннатів» (76 балів). 

9. Команду Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді з композицією «Дари юннатів Прикарпаття» 
(75 балів); 

10. Команду Сєвєродонецького міського центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді Луганської області з композицією «На 
годиннику маленький час!» (77 балів); 

11. Команду Центру дитячої та юнацької творчості Лиманської районної 
ради Одеської області з композицією «Тепло квітучого серця» (74 бали); 

12. Команду комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської 
обласної ради з композицією «Україно, ми всі - твої діти» (74 бали); 

13. Команду комунального закладу «Олешківський заклад загальної 
середньої освіти №3» Олешківської районної ради Херсонської області з 
композицією «Друзі природи» (74 бали); 

14. Команду Біляївського районного Будинку дитячої та юнацької творчості 
Одеської області з композицією «Україна - Батьківщина, мов заквітчана 
дівчина» (72 бали). 

1.4. Нагородити дипломами Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді за участь у Всеукраїнському 
конкурсі з флористики та фітодизайну «Юннати України» в номінації 
«Квіткові килими»: 

1. Команду комунального закладу «Кіровоградський обласний центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» на базі 
Плетеноташлицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Маловисківської районної ради Кіровоградської області з композицією 
«Юннатії 95» (65 балів); 

2. Команду комунальної установи «Приморський центр дитячої та юнацької 
творчості» Приморської міської ради Приморського району Запорізької 
області з композицією «Джерело надії» (65 балів); 

3. Команду Ананьївського районного Центру позашкільної освіти та 
виховання Одеської області з композицією «Батьківська хата» (64 бали); 

4. Команду Сватівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 
Сватівської районної ради Луганської області з композицією «Дівчина 
осінь!» (65 балів); 

5. Команду Центру дитячої та юнацької творчості Куяльницької сільської 
ради Подільського району Одеської області з композицією «Останній 
подарунок осені» (65 балів); 

6. Команду районного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 
Виноградівської районної ради Закарпатської області з композицією 
«Справжній друг природи» (65 балів); 

7. Команду районного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 
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Виноградівської районної ради Закарпатської області з композицією 
«Перлина-Україна» (68 балів); 

8. Команду районного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 
Виноградівської районної ради Закарпатської області з композицією «А 
сорочка мамина...» (69 балів); 

9. Команду Біляївського районного Будинку дитячої та юнацької творчості 
Одеської області з композицією «Усатове - маленька Батьківщина» (64 
бали); 

10. Команду Клесівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
Сарненського району Рівненської області з композицією «Єднаймося, 
браття українці!» (64 бали); 

11. Команду Рокитнівського НВК «Школа І-ІІІ ступенів - ліцей» Рівненської 
області з композицією «Берегиня України» (64 бали); 

12. Команду Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді з композицією «Мелодія осені» (64 бали); 

13. Команду Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді з композицією «Квітковий вернісаж» (64 бали); 

14. Команду Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді з композицією «Осінь золотава» (64 бали); 

15. Команду Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді з композицією «Вірю в майбутнє твоє, 
Україно!» (64 бали); 

16. Команду Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді Хмельницької області з композицією 
«Юннати України» (63 бали); 

17. Команду Старобільського районного Будинку творчості дітей та юнацтва 
Старобільської районної ради Луганської області з композицією «Салют, 
Юннатія» (63 бали); 

18. Команду Лиманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ренійського 
району Одеської області (63 бали); 

19. Команду Надвірнянського районного еколого-натуралістичного центру 
для дітей та юнацтва Івано-Франківської області з композицією «Салют, 
«Юннатіє»! (66 балів); 

20. Команду комунального закладу «Запорізька загальноосвітня санаторна 
школа-інтернат № 7 І-ІІ ступенів» Запорізької обласної ради з 
композицією «Багато мальв насіяла війна» (63 бали); 

21. Команду комунального закладу Івано-Франківського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді (63 бали); 

22. Команду Білятицької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
Сарненського району Рівненської області з композицією «Я люблю 
Україну» (63 бали); 

23. Команду Миколаївського обласного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді з композицією «Віват, Юннат!» (67 балів); 

24. Команду Будинку дитячої та юнацької творчості Мелітопольської 
районної ради Запорізької області з композицією «Квіткове розмаїття 
України» (63 бали); 

25. Команду Мелітопольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 
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Мелітопольської міської ради Запорізької області з композицією 
«Квіткове місто мрій» (63 бали); 

26. Команду Мелітопольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 
Мелітопольської міської ради Запорізької області з композицією 
«Годинник природи» (63 бали); 

27. Команду Запорізької гімназії № 71 з поглибленим вивченням іноземної 
мови з композицією «Квітуча юність 71» (62 бали); 

28. Команду опорного закладу освіти «Кілійський ЗЗСО №4» Одеської 
області з композицією «Квітуча країна» (62 бали); 

29. Команду опорного закладу освіти «Кілійський ЗЗСО №4» Одеської 
області з композицією «Магічна квітка» (62 бали); 

30. Команду Соболівського НВК ЗЗСО І-ІІ ступенів - ЗДО Подільського 
району Одеської області з композицією «Осіння симфонія» (60 балів); 

31. Команду КПНЗ «Заставнівський міський центр еколого-естетичної 
творчості дітей та юнацтва» Чернівецької області з композицією 
«Пам'яті дитячої поетеси» (60 балів); 

2.1. Нагородити дипломом Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді за зайняте І місце у 
Всеукраїнському конкурсі з флористики та фітодизайну «Юннати 
України» в номінації «Флористична скульптура»: 

1. Команду Дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія» 
м. Бровари Київської області з композицією «Юннатія» (98 балів). 

2.2. Нагородити дипломами Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді за зайняте ІІ місце у 
Всеукраїнському конкурсі з флористики та фітодизайну «Юннати 
України» в номінації «Флористична скульптура»: 

1. Команду Луганського обласного центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді з композицією «Велике свято - 95!» (88 
балів); 

2. Команду Міської дитячої екологічної станції м. Івано-Франківськ з 
композицією «Дерево життя» (87 балів); 

3. Команду комунального позашкільного навчального закладу « Одеський 
центр дитячої та юнацької творчості «Самоцвіт» з композицією 
«Паросток життя» (84 бали); 

2.3. Нагородити дипломами Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді за зайняте ІІІ місце у 
Всеукраїнському конкурсі з флористики та фітодизайну «Юннати 
України» в номінації «Флористична скульптура»: 

1. Команду Відраднівського закладу загальної середньої освіти 
Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області з 
композицією «Мавка лісова» (75 балів); 

2. Команду комунального закладу «Центр позашкільної освіти» 
Мелітопольської міської ради Запорізької області з композицією 
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«Морозиво - «Квітковий Мармелад» (77 балів); 
3. Команду Доброолександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Дальницької ОТГ 

Овідіопольського району Одеської області з композицією «Щаслива 
родина» (77 балів); 

4. Команду Міської станції юних натуралістів м. Миколаїв з композицією 
«Диво - капелюх» (77 балів); 

5. Команду комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради з композицією 
«Юннатівський вогонь» (78 балів); 

6. Команду Чернігівського обласного педагогічного ліцею для обдарованої 
сільської молоді Чернігівської обласної ради з композицією «Нитка 
життя» (75 балів); 

7. Команду Лисичанської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №24 
Лисичанської міської ради Луганської області з композицією «Майбутня 
Україна» (74 балів); 

8. Команду Центру дитячої та юнацької творчості Куяльницької сільської 
ради Подільського району Одеської області з композицією «Дари осені» 
(74 балів); 

9. Команду комунального закладу «Центр дитячої творчості» Балтської 
міської ради Одеської області з композицією «Господиня осені» (76 
балів). 

2.4. Нагородити дипломами Національного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді за участь у Всеукраїнському конкурсі з 
флористики та фітодизайну «Юннати України» в номінації 
«Флористична скульптура»: 

1. Команду Біляївського районного Будинку дитячої та юнацької творчості 
Одеської області з композицією «Баский кінь» (65 балів); 

2. Команду Овідіопольського районного Будинку дитячої та юнацької 
творчості Одеської області з композицією «Морена» (65 балів); 

3. Команду Біляївського районного Будинку дитячої та юнацької творчості 
Одеської області з композицією «Дерево Надії» (64 бали); 

4. Команду опорного закладу освіти «Кілійський ЗЗСО № 4» Одеської 
області з композицією «Єднання з природою» (62 бали); 

5. Команду позашкільного навчального закладу «Міський Палац дитячої та 
юнацької творчості» Запорізької міської ради Запорізької області з 
композицією «Лісова казка» (63 бали); 

6. Команду Ренійської районної станції юних натуралістів Одеської області 
з композицією «Повернення до мальовничого місця» (63 бали); 

7. Команду Старобільського районного Будинку творчості дітей та 
юнацтва Старобільської районної ради Луганської області з композицією 
«Луганщина - світанок України!» (63 бали); 

8. Команду Старобільського районного Будинку творчості дітей та 
юнацтва Старобільської районної ради Луганської області з композицією 
«Кожному мила своя сторона» (63 бали); 

9. Команду КПНЗ «Заставнівський міський центр еколого-естетичної 
творчості дітей та юнацтва» Чернівецької області з композицією «Я 
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люблю Заставну!» (64 бали). 

3. Надати подяки Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді за підготовку та втілення проектів у Всеукраїнському 
конкурсі з флористики та фітодизайну «Юннати України» таким 
керівникам: 

1. Марущак Оксані Анатоліївні, керівнику гуртків «Флористика» Івано-
Франківської міської дитячої екологічної станції; 

2. Чайковській Валентині Миколаївні, керівнику гуртка «Флористика та 
фітодизайн» комунального закладу «Центр дитячої творчості» Балтської 
міської ради Одеської області; 

3. Пузеєвій Світлані Миколаївні, керівнику гуртка «Флористика та 
фітодизайн інтер'єру» еколого-натуралістичного відділу КЗ 
«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості»; 

4. Авраменко Людмилі Петрівні, вчителю трудового навчання та 
образотворчого мистецтва комунального закладу «Запорізька 
загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 7 І-ІІ ступенів» Запорізької 
обласної ради; 

5. Бойко Юлії Вікторівні, педагогу-організатору комунального закладу 
«Запорізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 7 І-ІІ 
ступенів» Запорізької обласної ради. 

6. Корень Тетяні Іванівні, завідувачу відділу організаційно-масового КЗ 
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів»; 

7. Драгун Зої Петрівні, директору Великописарівської районної станції 
юних натуралістів Великописарівської районної ради Сумської області; 

8. Бриль Вікторії Сергіївні, керівнику гуртка Великописарівської районної 
станції юних натуралістів Великописарівської районної ради 
Сумськоїобласті; 

9. Шереш Світлані Станіславівні, керівнику гуртків районного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Виноградівської районної 
ради Закарпатської області; 

10. Положій Лідії Василівні, керівнику гуртка комунального закладу освіти 
«Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді» 
Дніпропетровської обласної ради; 

11. Шабановій Лілії Сергіївні; керівнику гуртка «Лікарські рослини» 
комунального закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» на базі 
Плетеноташлицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Маловисківської районної ради Кіровоградської області; 

12. Філіпчук Наталії Іванівні, керівнику гуртка «Кімнатне озеленення» 
Коломийського навчально-виробничого центру творчості учнівської 
молоді Коломийської міської ради Івано-Франківської області; 

13. Перцович Надії Миколаївні, керівнику гуртка «Флористика й 
фітодизайн інтер'єру» Коломийського навчально-виробничого центру 
творчості учнівської молоді Коломийської міської ради Івано-
Франківської області; 
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14. Семеняк Ольга Миколаївна, керівнику гуртка «Аматори рослинництва» 
Коломийського навчально-виробничого центру творчості учнівської 
молоді Коломийської міської ради Івано-Франківської області; 

15. Мартищенко Валентині Андріївні, керівнику гуртка комунальної 
установи «Приморський центр дитячої та юнацької творчості» 
Приморської міської ради Приморського району Запорізької області; 

16. Соколовій Олені Миколаївні, керівнику гуртка «Флористика» Будинку 
дитячої та юнацької творчості Мелітопольської районної ради 
Запорізької області; 

17. Соломахіній Катерині Андріївні, педагогу-організатору Відраднівського 
закладу загальної середньої освіти Широківської сільської ради 
Запорізького району Запорізької області, керівнику гуртка 
«Медіакультура» КЗ «ЗОЦНТТУМ Грані» Запорізької обласної ради; 

18. Ізюмовій Світлані Леонідівні, вчителю біології Запорізької гімназії № 71 
з поглибленим вивченням іноземної мови; 

19. Оленіній Юлії Миколаївні, учителю біології Мелітопольської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Мелітопольської міської ради 
Запорізької області; 

20. Просвіріній І. Г., керівнику гуртка комунального закладу «Центр 
позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької області; 

21. Петрушко Світлані Олексіївні, керівнику гуртків КПНЗ «Заставнівський 
міський центр еколого-естетичної творчості дітей та юнацтва» 
Чернівецької області; 

22. Остапович Світлані Михайлівні, керівнику гуртків КПНЗ 
«Заставнівський міський центр еколого-естетичної творчості дітей та 
юнацтва» Чернівецької області; 

23. Пазюк Марії Григорівні, керівнику гуртків КПНЗ «Заставнівський 
міський центр еколого-естетичної творчості дітей та юнацтва» 
Чернівецької області; 

24. Левентир Марині Степанівні, керівнику гуртків КПНЗ «Заставнівський 
міський центр еколого-естетичної творчості дітей та юнацтва» 
Чернівецької області; 

25. Палаш Олені Іванівні, вчителю трудового мистецтва 
Доброолександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Дальницької ОТГ 
Овідіопольського району Одеської області; 

26. Шиньковій Ользі Василівні, керівнику гуртка «Природа рідного краю» 
Ананьївського районного Центру позашкільної освіти та виховання 
Одеської області; 

27. Книш Марині, вчителю біології Сватівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 
Сватівської районної ради Луганської області, керівнику еколого-
натуралістичного гуртка «Людина і довкілля»; 

28. Тісовській Яні Олегівні, керівнику гуртка Міської станції юних 
натуралістів м. Миколаїв; 

29. Хабловській Вікторії Вікторівні, керівнику гуртка «Юні квітникарі» 
комунального закладу «Олешківський заклад загальної середньої освіти 
№3» Олешківської районної ради Херсонської області; 

30. Левіній Вікторії Вікторівні, вчителю початкових класів Усатівського 
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НВК Одеської області; 
31. Антоновій Наталії Анатоліївні, учителю фізичного виховання 

Усатівського НВК Одеської області; 
32. Байлічук Аліні Миколаївні, учителю початкових класів Усатівського 

НВК Одеської області; 
33. Іваненко Оксані Олександрівні, учителю англійської мови Усатівського 

НВК Одеської області; 
34. Солодкій Наталії Петрівні, керівнику гуртка Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
35. Марховській Аліні Василівні, керівнику гуртків Шепетівського міського 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
Хмельницької області; 

36. Смирновій Наталії Миколаївні, вчителю праці опорного закладу освіти 
«Кілійський ЗЗСО №4» Одеської області; 

37. Короткій Тетяні Олександрівні, керівнику гуртка «Природа і фантазія» 
комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді» Херсонської обласної ради; 

38. Матвієвській Оксані Володимирівні, керівнику гуртка Сєвєродонецького 
міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
Луганської області; 

39. Сотніковій Світлані Володимирівні, педагогу-організатору 
Лисичанської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №24 Лисичанської 
міської ради Луганської області; 

40. Бутковій Ларисі Федорівні, керівнику гуртків комунального закладу 
«Новопсковський будинок дитячої та юнацької творчості 
Новопсковської районної ради Луганської області»; 

41. Туці Марині Володимирівні, керівнику гуртка Старобільського 
районного Будинку творчості дітей та юнацтва Старобільської районної 
ради Луганської області; 

42. Бутковій Людмилі Сергіївні, керівнику гуртка «Юні екологи» 
Старобільського районного Будинку творчості дітей та юнацтва 
Старобільської районної ради Луганської області; 

43. Вомачко Світлані Степанівні, керівнику гуртка образотворчого 
мистецтва Соболівського НВК ЗЗСО І-ІІ ступенів - ЗДО Подільського 
району Одеської області; 

44. Іщук Галині Іванівні, керівнику екологічних гуртків Маневицького 
районного Центру творчості дітей та юнацтва Волинської області; 

45. Задобрівській Людмилі Олександрівні, завідуючій відділом 
екологічного виховання КЗ «Чернівецький обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»; 

46. Литвін Надії Георгіївні, керівнику гуртків КЗ «Чернівецький обласний 
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»; 

47. Потоцькій Світлані Олександрівні, вчителю біології Чернігівського 
обласного педагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді 
Чернігівської обласної ради, керівнику гуртка «Юні квітникарі» КЗ 
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів»; 

48. Іванковій Тетяні Анатоліївні, керівнику зразкового гуртка «Золоті 
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пелюстки» комунального позашкільного навчального закладу «Одеський 
центр дитячої та юнацької творчості «Самоцвіт»; 

49. Мінковському Валерію Івановичу, директору ліцею № 6 м. Одеса; 
50. Дурбаловій Любові Іванівні, керівнику гурткової роботи 

Овідіопольського районного Будинку дитячої та юнацької творчості 
Одеської області; 

51. Корзун Світлані Анатоліївні, керівнику гуртка квітникарів-
аранжувальників позашкільного навчального закладу «Міський Палац 
дитячої та юнацької творчості» Запорізької міської ради Запорізької 
області; 

52. Драгой Євгенії Анатоліївні, вчителю біології Лиманської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Ренійського району Одеської 
області; 

53. Доброті Ользі Сергіївні, керівнику гуртка Ренійської районної станції 
юних натуралістів Одеської області; 

54. Алексєєвій Ірині Миколаївні, керівнику гуртка комунального 
позашкільного навчального закладу «Центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді Дніпровської районної ради 
Дніпропетровської області»; 

55. Якуші Наталії Михайлівні, керівнику Зразкового творчого об'єднання 
«Флористична майстерня «Адоніс»», керівнику гуртка «Флористика та 
фітодизайн інтер'єру» Дитячого естетико-натуралістичного центру 
«Камелія» м. Бровари Київської області; 

56. Зінченко Світлані Григорівні, керівнику гуртка «Флористика» 
Зразкового творчого об'єднання «Флористична майстерня «Адоніс»» 
Дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія» м. Бровари 
Київської області; 

57. Колесник Оксані Олексіївні,керівнику гуртка «Флористика» Зразкового 
творчого об'єднання «Флористична майстерня «Адоніс»» Дитячого 
естетико-натуралістичного центру «Камелія» м. Бровари Київської 
області; 

58. Ліваковській Ларисі Михайлівні, керівнику гуртків Вінницької обласної 
станції юних натуралістів; 

59. Ємець Олені Миколаївні, керівнику гуртка комунального позашкільного 
навчального закладу «Районна станція юних натуралістів» Покровської 
районної ради Донецької області; 

60. Павлечко Ірині Богданівні, керівнику гуртків Надвірнянського 
районного еколого-натуралістичного центру для дітей та юнацтва Івано-
Франківської області; 

61. Ліхачовій Ірині Миколаївні, вчителю біології Рокитнівського НВК 
школа І-ІІІ ступенів - ліцей Рівненської області; 

62. Ливдар Лілії Михайлівні, керівнику гуртків Івано-Франківського 
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

63. Невиняк Уляні Юріївні, керівнику гуртків Івано-Франківського 
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

64. Кисляк Надії Юріївні, керівнику гуртків Івано-Франківського обласного 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
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65. Шульдис Світлані Дмитрівні, керівнику гуртка Івано-Франківського 
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

66. Стопчинській Тетяні Миколаївні, керівнику гуртка Центру дитячої та 
юнацької творчості Куяльницької сільської ради Подільського району 
Одеської області; 

67. Шпінталь Марії Григорівні, керівнику гуртків Міської дитячої 
екологічної станції м. Івано-Франківськ; 

68. Даскал Євгенії Георгіївні, керівнику гуртка «Флористики і живопису» 
Центру дитячої та юнацької творчості Лиманської районної ради 
Одеської області; 

69. Тамащук Наталії Миколаївні, керівнику гуртка Центр дитячої та 
юнацької творчості Куяльницької сільської ради Подільського району 
Одеської області; 

70. Чабрун Галині Василівні, керівнику гуртків районного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Виноградівської районної 
ради Закарпатської області; 

71. Лихтей Тетяні Василівні, керівнику гуртка районного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Виноградівської районної 
ради Закарпатської області; 

72. Кляп Юрині Михайлівні, керівнику гуртка районного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Виноградівської районної 
ради Закарпатської області; 

73. Деяк Марії Миколаївні, керівнику гуртка районного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Виноградівської районної 
ради Закарпатської області; 

74. Мельник Оксані Іванівні, керівнику гуртка районного еколого -
натуралістичного центру учнівської молоді Виноградівської районної 
ради Закарпатської області; 

75. Баник Мирославі Михайлівні, керівнику гуртка районного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Виноградівської районної 
ради Закарпатської області; 

76. Маринченко Людмилі Михайлівні, керівнику гуртка районного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Виноградівської районної 
ради Закарпатської області; 

77. Топаловій Тетяні Михайлівні, керівнику гуртка Миколаївського 
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

78. Десятник Олені Іванівні, вчителю біології комунального закладу 
«Іваннівська гімназія» Привільненської сільської ради Дубенського 
району, керівнику гуртка «Біологія рослин» КЗ «Станція юних 
натуралістів» Рівненської обласної ради; 

79. Дручків Галині Володимирівні, керівнику гуртка Івано-Франківського 
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

80. Дужук Сніжані Андріївні, завідувачу методичним відділом 
комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської 
обласної ради; 

81. Тимошицькій Нелі Григорівні, педагогу-організатору Білятицької 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Сарненського району Рівненської 
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області; 
82. Гриневич Ларисі Володимирівні, керівнику гуртка комунального 

закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради; 
83. Власюк Ларисі Миколаївні, керівнику гуртка комунального закладу 

«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради; 
84. Войтко Тетяні Володимирівні, вчителю трудового навчання Клесівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Сарненського району Рівненської 
області; 

85. Галушко Олесі Григорівні, вчителю трудового навчання Клесівської 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Сарненського району Рівненської 
області. 

Директор НЕНЦ 
доктор педагогічних наук, 
Професор *г.'-:~~ В. В. Вербицький 
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