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НАКАЗ 
 

 

 

 

Про підсумки  

Всеукраїнського конкурсу 

«Вчимося заповідувати» – V етап 

 

Відповідно до Плану роботи Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді на 2021 рік, затвердженого Міністерством освіти і 

науки України, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської 

молоді, 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 

щодо збереження 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 стану цих дерев та охорони від антропогенного навантаження; 

виховання екологічної, природоохоронної свідомості; формування 

екологічного світогляду, екологічної компетентності та засад раціонального 

природокористування. 

У 2021 році в конкурсі взяли участь вихованці закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти із 13 областей: Вінницької, Волинської, 

Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Львівської, 

Полтавської, Рівненської, Сумської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської 

та Чернігівської областей. 

На розгляд журі було подано 55 робіт. 

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 (95 балів) 

1. Бродюка Романа, учня 9 класу Нетішинської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 4, вихованця гуртка «Ландшафтний дизайн з 

елементами комп’ютерного проєктування» закладу позашкільної 

освіти «Центр туризму і краєзнавства учнівської молоді» м. Нетішина 

Хмельницької області. 

2. Вихованців гуртка «Біологія рослин» Комунальної організації 

(установа, заклад) «Шостинська міська станція юних натуралістів» 

Шостинської міської ради Сумської області. 

3. Ініціативну групу Хранителів Овруцького Полісся Покалівського 

ліцею Овруцької міської ради Житомирської області. 

4. Казмірчука Ярослава, учня 10-Б класу Шепетівського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

гімназія» м. Шепетівки Хмельницької області. 

5. Калашник Анну, ученицю 8-А класу спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням 

предметів природничо-математичного циклу ім. Л.І. Бугаєвської 

Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області. 

6. Нечипоренко Марію, вихованку гуртка «Природа рідного краю» філії 

комунального закладу освіти «Обласний еколого-натуралістичний 

центр дітей та учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради 

«Шафран», ученицю 7 класу комунального закладу «Бабайківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Царичанської селищної ради 

Дніпропетровської області. 

7. Пастушок Анастасію, ученицю 9 класу Іллінської гімназії Бабинської 

сільської ради Рівненського району Рівненської області. 

8. Полякова Тимура, вихованця гуртка «Юні охоронці природи» 

Комунального закладу «Чернігівська станція юних натуралістів», 

учня 11 класу Озерянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Варвинської СТГ Прилуцького району Чернігівської області. 

9. Свинчук Діану, ученицю 9-Б класу Ліцею № 1 Коростишівської 

міської ради Житомирської області. 

10. Степаняна Давида, Степанян Каміллу, учнів Щасливцівського закладу 



загальної середньої освіти Генічеської міської ради, вихованців гуртка 

«Меотида» Генічеської станції юних натуралістів Херсонської 

області. 

11. Терещенко Романа, вихованця гуртка «Основи здорового способу 

життя» комунального закладу «Міський еколого-натуралістичний 

центр дітей та учнівської молоді», учня 10 класу закладу освіти 

«Навчально-виховний комплекс «Ліцей – спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10» Марганецької міської ради 

Дніпропетровської області. 

12. Учнівський колектив 7 класу Тернівського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ рівнів Джулинської сільської ради Гайсинського 

району Вінницької області. 

13. Учнівський колектив 7-9 класів філії «Скородистицька гімназія 

«Школа життєтворчості» комунального закладу «Іркліївський ліцей» 

Іркліївської ОТГ Золотоніського району Черкаської області. 

14. Щербанюк Софію, вихованку гуртка «Основи наукових досліджень 

МАН» станції юних натуралістів Каховської міської ради Херсонської 

області. 

 

ІІ місце (85 балів) 

1. Бойко Наталію, ученицю 8 класу Гирявоісковецької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Лохвицької міської ради Полтавської області. 

2. Василенко Максима, вихованця гуртка «Юні охоронці природи» 

Комунального закладу «Чернігівська станція юних натуралістів», учня 

11 класу Озерянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Варвинської СТГ Прилуцького району Чернігівської області. 

3. Вихованців гуртка «Дослідники заповідних стежок Херсонщини» 

Комунального закладу позашкільної освіти «Голопристанський 

міський Центр дитячої та юнацької творчості» Голопристанської 

міської ради Херсонської області. 

4. Вихованців гуртка «Ландшафтний дизайн» закладу позашкільної 

освіти «Станція юних натуралістів міста Ковеля» Ковельської міської 

ради Волинської області. 

5. Вихованців гуртка «Природа рідного краю» позашкільного навчально-

виховного об’єднання Кам’янець – Подільської міської ради 

Хмельницької області. 

6. Вихованців гуртка «Природа рідного краю» Шепетівського міського 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

Хмельницької області. 



7. Вихованців гуртка «Юні квітникарі» Комунального закладу 

позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької творчості» 

Степанецької сільської ради об’єднаної територіальної громади 

Черкаської області. 

8. Вихованців гуртка «Юні лісівники» Лебединського центру 

позашкільної освіти Лебединської міської ради Сумської області. 

9. Гордійчук Катерину, Вірич Мар’яну, Сільчук Анну, учениць 9 класу 

ліцею с. Залісся Сошичненської сільської ради Камінь – Каширського 

району Волинської області. 

10. Деркача Григорія, Кравцова Олексія, здобувачів освіти групи № 6, 1 

курсу закладу освіти «Криворізький професійний гірничо-

металургійний ліцей» Дніпропетровської області. 

11. Діденко Єву, вихованку гуртка «Юні екологи» Вінницької обласної 

станції юних натуралістів, ученицю 9 класу Комунального закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 Вінницької міської ради». 

12. Здобувачів освіти 6 класу Малокаховського закладу загальної 

середньої освіти Каховської міської ради Херсонської області. 

13. Іщенко Катерину, ученицю 7 класу Навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 – ліцей» Немирівської 

міської ради Вінницького району Вінницької області. 

14. Калину Олександра, Пилипенко Ольгу, вихованців гуртка «Любителі 

природи» Центру дитячої та юнацької творчості Драбівської селищної 

ради Черкаської області. 

15. Катеринюк Христину, Кирничну Анастасію, Романюк Вікторію, 

Фіялко Анну, учениць 8-А класу Кам’янець – Подільського 

позашкільного навчально-виховного об’єднання «Кам’янець – 

Подільська загальноосвітня школа № 16 І-ІІІ ступенів» Кам’янець – 

Подільської міської ради Хмельницької області. 

16. Кишку Анастасію, Комисливу Ангеліну, учениць 6 класу 

Немичинецької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Гвардійської 

сільської ради Хмельницької області. 

17. Кузьменка Сергія, учня 6-Б класу Карлівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 1, вихованця гуртка «Квіткова фантазія» Комунального 

закладу «Карлівський міський центр позашкільної освіти» Полтавської 

області. 

18. Лавренчука Владислава, учня 11 класу Коднянського ліцею 

Станишівської сільської ради Житомирської області. 

19. Понідзельську Юлію, ученицю 8 класу Новопетрівського ліцею 

Нижньосірогозької селищної ради Генічеського району Херсонської 



області. 

20. Почтар Дарину, ученицю 7 класу Бугринського ліцею Бугринської 

сільської ради Рівненського району Рівненської області. 

21. Пошукову групу Куликівського центру позашкільної освіти 

Куликівської селищної ради Чернігівського району Чернігівської 

області. 

22. Середу Олександра, Ковригу Сергія, вихованців гуртка «Різьба по 

дереву» філії комунального закладу освіти «Обласний еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді» Дніпропетровської 

обласної ради «Шафран», учнів 7 класу комунального закладу 

«Китайгородський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» 

Китайгородської сільської ради Дніпровського району 

Дніпропетровської області. 

23. Стеценко Юлію, вихованку гуртка «Юні охоронці природи» 

Комунального закладу «Чернігівська станція юних натуралістів», 

ученицю 11 класу Озерянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Варвинської СТГ Прилуцького району Чернігівської області. 

24. Учнівський колектив 4-А класу Сінгурівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Новогуйвинської селищної ради Житомирської області. 

25. Шеремета Дмитра, учня 7 класу Вороньківського ліцею імені О.Д. 

Перелета Чорнухинської селищної ради Полтавської області. 

 

ІІІ місце (75 балів) 

1. Василенко Максима, Стеценко Юлію, Полякова Тимура, вихованців 

гуртка «Юні охоронці природи» Комунального закладу «Чернігівська 

станція юних натуралістів», здобувачів освіти Озерянського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Варвинської СТГ Прилуцького 

району Чернігівської області. 

2. Вейну Анастасію, Чеб Юлію, вихованок Чорторийського учнівського 

лісництва  Маневицького центру творчості дітей та юнацтва 

«Старочорторийський ліцей» Маневицької селищної ради Волинської 

області. 

3. Вихованців гуртка «Дослідники заповідних стежок Херсонщини» 

Комунального позашкільного начального закладу «Голопристанський 

міський Центр дитячої та юнацької творчості» Голопристанської 

міської ради Херсонської області. 

4. Вихованців гуртка «Лілея» Миргородського центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді Полтавської області. 

5. Вихованців гуртка «Юні дослідники природи», учнівський колектив 8-



10 класів опорного закладу «Нижньосірогозький ліцей» 

Нижньосірогозької селищної ради Херсонської області. 

6. Вихованців гуртка «Юні дослідники» Коростенської міської гімназії № 

7 Житомирської області. 

7. Вихованців гуртка «Юні екологи» Комунального закладу Львівської 

обласної ради «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді», учнів Сколівського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 ім. Стефанії Вітрук Стрийського 

району Львівської області. 

8. Дунець Анастасію, Сухао Вікторію, Семенишину Юлію, Ратушняк 

Тетяну, Металінську Каріну, здобувачів освіти 7-Б класу Кам’янець – 

Подільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15 Хмельницької 

області. 

9. Комісарову Ірину, Рождественець Ульяну, Ковальчука Владислава, 

Романчук Юлію, учнів Славутської гімназії № 3 м. Славути 

Хмельницької області. 

10. Кривого Івана, Кривого Артура, учнів Кам’янець – Подільського 

позашкільного навчально-виховного об’єднання «Кам’янець – 

Подільська загальноосвітня школа № 16 І-ІІІ ступенів» Кам’янець – 

Подільської міської ради Хмельницької області. 

11. П’ятковську Вікторію, Іванишина Арсенія, учнів 6 класу, членів 

учнівського лісництва Сопівського ліцею селищної ради 

Печеніжинської ОТГ, ДП «Коломийське лісове господарство», 

вихованців гуртка «Юні лісівники» Івано-Франківського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської 

обласної ради. 

12. Палуна Ігора, Палуна Костянтина, вихованців гуртка «Біології рослин», 

учнів комунального закладу «В’язівоцька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів» Вербківської сільської ради Дніпропетровської області. 

13. Пашкова Володимира, здобувача освіти 8 класу Малієвицької гімназії 

Новодунаєвицької селищної ради Хмельницької області. 

14. Собченко Анастасію, Кияшко Вікторію, вихованок гуртка «Лікарські 

рослини» Центру дитячої молодіжної творчості Корсунь 

Шевченківської міської ради Черкаської області. 

15. Турик Ангеліну, Даскало Володимира, учнів 9 класу опорного 

навчально-виховного комплексу «Дашавський загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Стрийського району Львівської області. 

16. Шевчук Ілону, Іщук Ольгу, Мацьоху Дарину, учениць Комунального 



закладу «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 Луцької 

міської ради» Волинської області. 

 

ІІ. Надати подяки Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Міністерства освіти і науки України керівникам робіт 

переможців у Всеукраїнському конкурсі «Вчимося заповідувати» - V: 

 

1. Андрієвській Аллі Іванівні, вчителю біології Комунального закладу 

«Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 Луцької міської 

ради» Волинської області. 

2. Асатрян Каріне Сержиківні, керівнику гуртка «Меотида» Генічеської 

станції юних натуралістів Генічеської міської ради Херсонської 

області. 

3. Асатрян Сусанні Артурівні, керівнику гуртка «Меотида» Генічеської 

станції юних натуралістів Генічеської міської ради Херсонської 

області. 

4. Бирук Галині Миколаївні, вчителю хімії ліцею с. Залісся 

Сошичненської сільської ради Камінь – Каширського району 

Волинської області. 

5. Білик Наталії Володимирівні, вчителю біології Іллінської гімназії 

Бабинської сільської ради Рівненського району Рівненської області. 

6. Вейні Ользі Анатоліївні, керівнику Чорторийського учнівського 

лісництва  Маневицького центру творчості дітей та юнацтва 

«Старочорторийський ліцей» Маневицької селищної ради Волинської 

області. 

7. Воронюк В.О., керівнику гуртків позашкільного навчально-виховного 

об’єднання Кам’янець – Подільської міської ради Хмельницької 

області. 

8. Гаврилюк Іванні Анатоліївні, керівнику гуртків відділу екології та 

охорони природи Вінницької обласної станції юних натуралістів. 

9. Грицик Василю Ярославовичу, вчителю біології опорного навчально-

виховного комплексу «Дашавський загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Стрийського 

району Львівської області. 

10. Гудковій Надії Петрівні, вчителю біології, вчитель-методисту 

Шепетівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – гімназія» м. Шепетівки Хмельницької області. 

11. Гусар Світлані Петрівні, вчителю зарубіжної літератури Кам’янець – 

Подільського позашкільного навчально-виховного об’єднання 



«Кам’янець – Подільська загальноосвітня школа № 16 І-ІІІ ступенів» 

Кам’янець – Подільської міської ради Хмельницької області. 

12. Гущі Валентині Михайлівні, керівнику гуртка «Юні лісівники» 

Лебединського центру позашкільної освіти Лебединської міської ради 

Сумської області. 

13. Давидюк Юлії Вікторівні, вчителю англійської мови Покалівського 

ліцею Овруцької міської ради Житомирської області. 

14. Дерев’янко Валентині Олексіївні, керівнику гуртка «Біологія рослин» 

комунального закладу «В’язівоцька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів» Вербківської сільської ради Дніпропетровської області. 

15. Журавель Владиславу Євгеновичу, керівнику гуртка «Різьба по дереву» 

філії комунального закладу освіти «Обласний еколого-натуралістичний 

центр дітей та учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради 

«Шафран». 

16. Загубинозі Оксані Олексіївні, вчителю біології з основами екологічних 

знань, природознавства та хімії філії «Скородистицька гімназія «Школа 

життєтворчості» комунального закладу «Іркліївський ліцей» 

Іркліївської ОТГ Золотоніського району Черкаської області. 

17. Зелінській Марині Олександрівні, вчителю біології Кам’янець – 

Подільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15 Хмельницької 

області. 

18. Ільїн Людмилі Михайлівні, вчителю Вороньківського ліцею імені О.Д. 

Перелета Чорнухинської селищної ради Полтавської області. 

19. Калашнику Валерію Вікторовичу, вчителю біології та екології 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 з 

поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу 

ім. Л.І. Бугаєвської Горішньоплавнівської міської ради Полтавської 

області. 

20. Клименко Ж.І., вчителю Коростенської міської гімназії № 7 

Житомирської області. 

21. Клименко О.М., вчителю Коростенської міської гімназії № 7 

Житомирської області. 

22. Ковальчук Альоні Олександрівні, керівнику гуртка «Природа рідного 

краю» Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді Хмельницької області. 

23. Коробці Юлії Сергіївні, керівнику гуртка «Основи здорового способу 

життя» комунального закладу «Міський еколого-натуралістичний 

центр дітей та учнівської молоді», учня 10 класу закладу освіти 

«Навчально-виховний комплекс «Ліцей – спеціалізована 



загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10» Марганецької міської ради 

Дніпропетровської області. 

24. Коробчук Людмилі Миколаївні, вчителю географії Славутської гімназії 

№ 3 м. Славути Хмельницької області. 

25. Кохановській Оксані, керівнику гуртка «Біологія рослин» Комунальної 

організації (установа, заклад) «Шостинська міська станція юних 

натуралістів» Шостинської міської ради Сумської області. 

26. Кравчук Марії Петрівні, вчителю Коднянського ліцею Станишівської 

сільської ради Житомирської області. 

27. Кузьменко Ірині Миколаївні, вчителю біології Карлівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1, керівнику гуртка «Квіткова 

фантазія» Комунального закладу «Карлівський міський центр 

позашкільної освіти» Полтавської області. 

28. Левицькій Раїсі Максимівні, вчителю Навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 – ліцей» Немирівської 

міської ради Вінницького району Вінницької області. 

29. Левченко Руслані Олександрівні, керівнику гуртка «Лілея» 

Миргородського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді Полтавської області. 

30. Майсак Наталії Сергіївні, методисту, керівнику гуртка «Ландшафтний 

дизайн» закладу позашкільної освіти «Станція юних натуралістів міста 

Ковеля» Ковельської міської ради Волинської області. 

31. Макарчук Тетяні Миколаївні, вчителю біології Тернівського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ рівнів Джулинської сільської ради 

Гайсинського району Вінницької області. 

32. Маліновській Людмилі Станіславівні, вчителю біології Малієвицької 

гімназії Новодунаєвицької селищної ради Хмельницької області. 

33. Мартиновій В.Ю., керівнику гуртка «Лікарські рослини» Центру 

дитячої молодіжної творчості Корсунь Шевченківської міської ради 

Черкаської області. 

34. Мельничук А.С., вчителю біології Немичинецької загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Гвардійської сільської ради Хмельницької області. 

35. Мисько Володимиру Зіновійовичу, керівнику гуртка Кам’янець – 

Подільського позашкільного навчально-виховного об’єднання 

«Кам’янець – Подільська загальноосвітня школа № 16 І-ІІІ ступенів» 

Кам’янець – Подільської міської ради Хмельницької області. 

36. Неділько Оксані Олександрівні, вчителю початкових класів 

Сінгурівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новогуйвинської 

селищної ради Житомирської області. 



37. Осадчій Оксані Миколаївні, керівнику гуртка «Любителі природи» 

Центру дитячої та юнацької творчості Драбівської селищної ради 

Черкаської області. 

38. П’ятковській Любові Іванівні, керівнику учнівського лісництва, 

вчителю географії Сопівського ліцею селищної ради Печеніжинської 

ОТГ, керівнику гуртка «Юні лісівники» Івано-Франківського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської 

обласної ради. 

39. Перебийніс Вікторії Вікторівні керівнику гуртка «Юні квітникарі» 

Комунального закладу позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької 

творчості» Степанецької сільської ради об’єднаної територіальної 

громади Черкаської області. 

40. Понідзельській Тетяні Олександрівні, вчителю біології 

Новопетрівського ліцею Нижньосірогозької селищної ради 

Генічеського району Херсонської області. 

41. Редько Г.И., вчителю біології Ліцею № 1 Коростишівської міської ради 

Житомирської області. 

42. Романишин Ларисі Мирославівні, керівнику гуртка «Юні екологи» 

Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний 

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді», вчителю 

хімії Сколівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 

ім. Стефанії Вітрук Стрийського району Львівської області. 

43. Савенко Ларисі Ростиславівні керівнику пошукової групи 

Куликівського центру позашкільної освіти Куликівської селищної ради 

Чернігівського району Чернігівської області. 

44. Тарасенко Людмилі Володимирівні, керівнику гуртка «Природа 

рідного краю» філії комунального закладу освіти «Обласний еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді» Дніпропетровської 

обласної ради «Шафран». 

45. Трокун Тетяні Віталіївні, вчителю географії Комунального закладу 

«Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 Луцької міської 

ради» Волинської області. 

46. Тротнер Вікторії Василівні, викладачу біології закладу освіти 

«Криворізький професійний гірничо-металургійний ліцей» 

Дніпропетровської області. 

47. Троцик Людмилі Віталіївні, керівнику гуртка «Ландшафтний дизайн з 

елементами комп’ютерного проєктування» закладу позашкільної освіти 

«Центр туризму і краєзнавства учнівської молоді» м. Нетішина 

Хмельницької області. 



48. Фемич Наталії Іванівні, керівнику гуртка «Дослідники заповідних 

стежок Херсонщини» Комунального закладу позашкільної освіти 

«Голопристанський міський Центр дитячої та юнацької творчості» 

Голопристанської міської ради Херсонської області. 

49. Філоненко Ірині Петрівні, керівнику гуртка «Основи наукових 

досліджень МАН» станції юних натуралістів Каховської міської ради 

Херсонської області. 

50. Фреюк Галині Степанівні, вчителю географії, вчитель – методисту 

Кам’янець – Подільського позашкільного навчально-виховного 

об’єднання «Кам’янець – Подільська загальноосвітня школа № 16 І-ІІІ 

ступенів» Кам’янець – Подільської міської ради Хмельницької області. 

51. Чистяковій В.В., вчителю історії та правознавства Малокаховського 

закладу загальної середньої освіти Каховської міської ради 

Херсонської області. 

52. Шмаль Тетяні Петрівні, вчителю біології Гирявоісковецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лохвицької міської ради 

Полтавської області. 

53. Щербині Валентині Миколаївні, вчитель-методисту, керівнику гуртка 

«Юні охоронці природи» Комунального закладу «Чернігівська станція 

юних натуралістів». 

 

 
 

 

          Директор                                                                        Володимир Вербицький 

 


