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«11» жовтня 2022 р.       № 70 

 

Про підсумки фінального етапу 

Всеукраїнського конкурсу 

з флористики та фітодизайну 

«Код нації українця» 
 

На виконання наказу МОН України № 1379 від 15.12.2021 р. «Про 

затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти)» Національним еколого-натуралістичним 

центром учнівської молоді було проведено з 3 до 5 жовтня 2022 року 

фінальний етап Всеукраїнського конкурсу з флористики та фітодизайну. 

В рамках Конкурсу учасники змагалися в двох номінаціях: «квіткові 

килими» та «флористична скульптура». У конкурсі взяли участь 32 команди  

з 16 областей України: Івано-Франківської, Київської, Донецької, 

Полтавської, Вінницької, Сумської, Житомирської, Рівненської, Волинської,  

Дніпропетровської, Харківської, Хмельницької, Чернігівської, Чернівецької, 

Львівської, Закарпатської.  

 

За результатами конкурсного змагання між командами та учасниками 

 

НАКАЗУЮ: 

 

І. Нагородити дипломами Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді за зайняте І місце у Всеукраїнському конкурсі з 
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флористики та фітодизайну «Код нації українця» в номінації «Квіткові 

килими»:  

 

1. Команду комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та 

юнацької творчості» еколого- натуралістичний відділ (Литовченко Ілона, 

Салманова Ангеліна, Алімова Ульвіє, Павлов Марк, вихованці гуртка 

«Флористика та фітодизайн інтер'єру») з проєктом «Моє ім’я – Україна. Я 

хрестик на полотні». Керівник команди: Пузєєва Світлана Миколаївна, 

керівник гуртка «Флористика та фітодизайн інтер'єру» КЗ «Харківський 

обласний Палац дитячої та юнацької творчості», еколого-натуралістичний 

відділ (99 балів); 

2. Команду Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді (Пугачова Марія, Марченко Максим, учні 5 класу 

Полтавського ліцею №6 «Лідер», вихованці гуртка «Барви природи») з 

проєктом «Гобелен-оберіг». Керівник команди: Марченко Оксана 

Вікторівна, керівник гуртка «Барви природи» (98 балів); 

3. Команду КЗ ЛОР «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГО-

НАТУРАЛІСТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» (Лісень 

Евеліна, Вахула Святослав, учні 7 класу, вихованці гуртка «Флористика та 

фітодизайн», Казимир Марта, учениця 9 класу, вихованка гуртка «Дитячий 

екологічний рух»), з проєктом «Нашому роду нема переводу!». Керівники 

команди: Корнацька Оксана Володимирівна, методистка КЗ ЛОР 

«ЛОЦЕНТУМ»; Сидь Ірина Леонідівна, керівник гуртка «Флористика та 

фітодизайн» (98 балів); 

4. Команду Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції (Шевчук 

Галина, учениця 9 класу, Цюпер Богдан, учень 8 класу, вихованці гуртка 

«Фітодизайн»)  з проєктом «Аркан». Керівник команди: Марущак Оксана 

Анатоліївна, керівник гуртків (99 балів); 
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5. Команду комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської 

обласної ради (Дем’янюк Діана, учениця 7 класу Рівненського ліцею 

«Гармонія», Блищик Ангеліна, учениця 5 класу Рівненського ліцею №12, 

вихованки гуртка «Еко барви» комунального закладу «Станція юних 

натуралістів» Рівненської обласної ради; Бачевич Ольга, учениця 8 класу 

Рівненського ліцею №9, Алексійчук Маргарита, учениця 6 класу 

Рівненської гімназії №16 - виховаки гуртка «Дитячий екологічний рух»)  з 

проєктом «Дерево роду». Керівники команди: Дем’янюк Анна Генадіївна, 

керівник гуртків, Шехтер Лілія Миколаївна, завідувач організаційно-

масового відділу (98 балів); 

6. Команду Дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія» м. 

Бровари Київської області (Кучер Валерія, учениця 7-Б класу, Кабачок 

Максим, учень 7-Г класу, Лопатюк Аврора, учениця 8-Б класу 

Броварського ліцею № 10, вихованці Зразкового творчого об'єднання 

«Флористична майстерня «Адоніс»») з проєктом «Оселя-ДНК українців». 

Керівники команди: Якуша Наталія Михайлівна, керівник Зразкового 

творчого об'єднання «Флористична майстерня «Адоніс»»; Колесник 

Оксана Олексіївна, керівник гуртка «Флористика» Зразкового творчого 

об'єднання «Флористична майстерня «Адоніс»»; Зінченко Світлана 

Григорівна, керівник гуртка «Флористика» Зразкового творчого об'єднання 

«Флористична майстерня «Адоніс»» Дитячого естетико-натуралістичного 

центру «Камелія» м. Бровари Київської області (96 балів); 

7. Команду Тернівського ліцею Джулинської сільської ради Гайсинського 

району Вінницької області (Волощук Владислав, Жупанова Крістіна, Трач 

Анастасія, Щерба Єлизавета, вихованці гуртка «Паросток») з проєктом 

«Вишивана моя Україна, усім серцем обіймаю тебе». Керівник команди: 

Пастух Олена Василівна, учитель хімії, заступник директора з виховної 

роботи (94 балів); 
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8. Команду Комунального позашкільного навчального закладу «Станція 

юних натуралістів Тернівського району» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області (Андрієнко Каріна Костянтинівна, Дяченко 

Валерія Олександрівна, Дяченко Вікторія Олександрівна, учні 

Криворізького фахового медичного коледжу, вихованці КПНЗ «Станція 

юних натуралістів Тернівського району» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області) з проєктом «Україна-мати». Керівник команди: 

Цуренкова Ольга Леонідівна, методист (93 бали); 

9. Команду Комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого- 

натуралістичної творчості учнівської молоді» (Кіперю Дмитро, учень 9-Б 

класу Коровійського ліцею Чернівецької міської ради, Коржан Андрій, 

учень 3-Г класу Чернівецького ліцею №8 імені Т.Г. Шевченка, Митрик 

Вікторія, учениця 7-А класу Чернівецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 

Чернівецької міської ради, Тітова Наталія, учениця 7-А класу 

Чернівецького багатопрофільного ліцею №11 «Престиж», вихованці гуртка 

«Юні квітникарі») з проєктом «Квітуча душа України». Керівники 

команди: Задобрівська Людмила Олександрівна, заввідділом; Литвін Надія 

Георгіївна, керівник гуртків КЗ ЧОЦЕНТУМ (94 бали); 

10. Команду Донецького обласного еколого-натуралістичного центру 

(Труфанова Єлизавета, Ігумєнова Діана, Малаєв Ілля, Баришник Ярослав, 

учні 11 класу Гродівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Гродівської селищної ради 

Покровського району Донецької області, вихованці гуртка «Психологія») з 

проєктом «Донецька вишивка». Керівник команди: Касьянова Світлана 

Вячеславівна, керівник гуртка «Психологія» Донецького обласного 

еколого-натуралістичного центру, вчитель трудового навчання та 

технологій Гродівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Гродівської селищної ради 

Покровського району Донецької області (91 бал). 
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ІІ. Нагородити дипломами Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді за зайняте ІІ місце у Всеукраїнському 

конкурсі з флористики та фітодизайну «Код нації українця» в 

номінації «Квіткові килими»: 

1. Команду  Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді (Урста Корнелія, учениця 9-А класу Приборжавського 

ЗЗСО І-ІІІ ст.., Косик Ксенія, Ряшко Соломія, учениці 8-Б класу 

Приборжавського ЗЗСО І-ІІІ ст.., вихованки гуртка «Юні 

фотонатуралісти») з проєктом «Квітуча та незламна сила України». 

Керівник команди: Косик Ганна Дмитрівна, керівниця гуртків 

Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді (88 балів); 

2. Команду комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс  

№ 66 «Гімназія-початкова школа-дошкільний навчальний заклад» 

Дніпровської ради Дніпропетровської області (Іванова Тетяна, Бублик 

Анастасія, Василевська Анастасія, Таірова Крістіна, учениці 8 класу) з 

проєктом «Петриківський розпис – родзинка України». Керівник 

команди: Островська Лідія Юріївна, вчитель трудового навчання та 

технологій (88 балів); 

3. Команду Комунального закладу позашкільної освіти «Центр 

позашкільної освіти» Дніпропетровської обласної ради» (Хвостікова 

Єлизавета, Юрик Вікторія, Заєць Анастасія, учениці 10-Б класу 

Васильківського ліцею №2, Семенчук Сабіна, учениця 7-б класу, 

Васильківського опорного ліцею №1, вихованці гуртка «Флористика») з 

проєктом «Український Всесвіт». Керівник команди: Воронкова 

Анжеліка Іванівна, керівник гуртка (86 балів); 

4. Команду Донецького обласного еколого-натуралістичного центру 

(Кардаш Софія, Зізак Лариса – учениці 10 класу, Удовіченко Кіра, 

учениця 9 класу Олександрівської ЗЗСО, вихованці гуртка «Флористика 
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плюс») з проєктом «Україна – нескорена!». Керівник команди: Шмакова 

Наталія Петрівна, керівник гуртка (88 балів); 

5. Команду Рокитнівського ліцею №2 Рокитнівськї селищної ради 

Рокитнівської ОТГ Сарненского району Рівненської області (Берташ 

Богдана, Близнюк Юлія, Колодич Вероніка, учні 10-А класу) з проєктом 

«Україна була, є і буде !!!». Керівник команди: Ліхачова Ірина 

Миколаївна, вчитель біології (88 балів); 

6. Команду Воютинського ліцею Торчинської селищної ради Волинської 

області (Верезій Валерія, Кривошея Олександра, Слободанюк Анна, 

Мосюк Анастасія) з проєктом «Український вінок, як код українця оберіг 

і символ нації». Керівник команди: Горбачук Тетяна Вікторівна, вчитель 

біології (88 балів); 

7. Команду Межівського ліцею №1 Межівської селищної ради 

Синельниківського району Дніпропетровської області (Варюха Вероніка, 

Коваленко Єлизавета, учениці 8 класу, Богданович Вероніка, Заєва Уляна 

- учениці 10 класу)  з проєктом «Ми-миролюбна, вільна та незалежна 

нація». Керівник команди: Гришко Анастасія Сергіївна, педагог-

організатор (86 балів); 

8. Команду Старокривотульського ліцею Тисменицької міської ради Івано-

Франківської області (Мельник Юліана, Мантуляк Віталія, учні 11 класу) 

з проєктом «Діти України прагнуть миру». Керівник команди: Гавадзин 

Марія Михайлівна, заступник директора з виховної роботи, вчитель 

біології (86 балів); 

9.  Команду закладу позашкільної освіти «Центр туризму і краєзнавства 

учнівської молоді» Нетішинської міської ради м. Нетішина, 

Шепетівського району Хмельницької області (Карченко Злата, Ткачук 

Богдана, учні 8 класу Нетішинського ліцею № 2, вихованці гуртка «Юні 

квітникарі») з проєктом «Символ нашої свободи». Керівник команди: 

Самчук Ганна Миколаївна, керівник гуртків (84 бали). 
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ІІІ. Нагородити дипломами Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді за зайняте ІІІ місце у Всеукраїнському 

конкурсі з флористики та фітодизайну «Код нації українця» в 

номінації «Квіткові килими»: 

1. Команду Комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних 

натуралістів» (Плотнікова Аліна Сергіївна, Полторацька Валерія 

Віталіївна, Россоха Вікторія Вікторівна, учні 8-А клас Чернігівської ЗОШ 

І-ІІІ ст. № 13 Чернігівської міської ради, Качалова Велеслава, учениця 8-Б 

класу Чернігівського ліцею №32 Чернігівської міської ради, вихованці 

гуртка «Юні флористи і фітодизайнери») з проєкт «Душа мого народу – 

рушники» Керівники команди: Корень Тетяна Іванівна, завідувач відділу 

організаційно-масового; Єсипова Тетяна Костянтинівна, методист (78 

балів); 

2. Команду Ратнівського центру дитячої та юнацької творчості Ратнівської 

селищної ради Ковельського району Волинської області (Бірук 

Олександра, Семенюк Мілана, Мартинюк Катерина, вихованці гуртка 

«Фітодизайн») з проєктом «Національний код українця». Керівник 

команди: Дударчук Лариса Анатоліївна, керівник гуртка (78 балів); 

3. Команду Центру позашкільної освіти ім. О. Разумкова Бердичівської 

міської ради Житомирської області (Столяр Іванна, учениця 7 класу, Бодак 

Денис, учень 6 класу ліцею №11, вихованці гуртка «Горщечкові рослини») 

з проєктом «Червона калина – код українця». Керівник команди: Сторожук 

Олена Миколаївна, керівник гуртка «Горщечкові рослини» (76 балів); 

4. Команду Чаплинського ліцею Юр’ївської селищної ради 

Дніпропетровської області (Батуринець Поліна Русланівна, Пільтієнко 

Лілія Сергіївна, Струкова Серафима Станіславівна, учні 7 класу, вихованці 

гуртка «Гармонія») з проєктом «Мотиви петриківського розпису». 

Керівник команди: Салко Інна Володимирівна (77 балів); 
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5. Литвин Анну, ученицю 11 класу Рошнівського ліцею Тисменицької міської 

ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області з проєктом 

«Національний код українця». Керівник команди: Бліндер Лілія 

Степанівна, вчитель біології та екології (75 балів); 

6. Команду Комунального позашкільного навчального закладу «Центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Обухівської 

селищної ради Дніпропетровської області (Книш Дар’я Андріївна, учениця 

8 А класу, Мирошник Вадим Валерійович, учень 8 А класу, Книш 

Анастасія Андріївна, учениця 6 Б класу Обухівського ліцею, вихованці 

гуртка «Юні лісівники»)  з проєктом «Україна у віночках». Керівник 

команди: Книш Марина Володимирівна, керівник гуртка «Юні лісівники», 

методист (73 бали); 

7. Команду КЗ ЛОР «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГО-

НАТУРАЛІСТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» (Дзюба 

Анастасія, учениця 9 класу, Ревкова Аліна, учениця 11 класу, Карташева 

Ання, учениця 10 класу, вихованці гуртка «Флористика та фітодизайн»)  з 

проєктом «Рідна Україна!». Керівник команди: Сидь Ірина Леонідівна, 

керівник гуртка (70 балів). 

 

 

ІІІ. Нагородити дипломом учасника Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді у Всеукраїнському конкурсі 

з флористики та фітодизайну «Код нації українця» в номінації «Квіткові 

килими»: 

 

1. Команду Мукачівського центру позашкільної освіти Закарпатської області 

(Кляп Вікторія, Ничипоренко Олеся, Гуранич Ангеліна, вихованці гуртка 

«Еко-стиль Поводження з відходами») з проєктом «Україна Єдина». 

Керівник команди: Лихтей Галина, керівник гуртків.  
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ІV. Нагородити дипломами Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді за зайняте І місце у Всеукраїнському 

конкурсі з флористики та фітодизайну «Код нації українця» в 

номінації «Флористична скульптура»: 

 

1. Команду Комунального закладу «Ямпільська станція юних натуралістів 

Ямпільської селищної ради» Сумської області (Чумак Даша, учениця 9 

класу, Черторижська Поліна, учениця 10 класу, Рожен Кіра, учениця 6 

класу Ямпільської ЗОШ І-ІІІ ст. №2, вихованці гуртка «Флористика») з 

проєктом «Ой, летіли дикі гуси-небо крилами закрить». Керівник команди: 

Клепач Людмила Володимирівна (99 балів); 

2. Команду КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради 

(Фень Юлія Вікторівна, Обушко Софія Романівна, Приведенець Оксана 

Сергіївна, Вольська Ірина Юріївна, Стретович Дмитро, учні 11 класу) з 

проєктом «Струни Української душі». Керівник команди: Осип Марія 

Анатоліївна, викладач біології (94 бали).  

 

V. Нагородити дипломами Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді за зайняте ІІІ місце у Всеукраїнському 

конкурсі з флористики та фітодизайну «Код нації українця» в 

номінації «Флористична скульптура»: 

 

1. Команду Боратинського ліцею Боратинської сільської ради Волинської 

області (Галайда Катерина, Ковальчук Іванна, Ткачук Анна, Понурок 

Тетяна, вихованці гуртка «Флористика») з проєктом «Фотозона для місяця, 

який хоче бути українським» з проєктом «Фотозона для місяця, який хоче 

бути українським». Керівник команди: Гуркіна Оксана Володимирівна (78 

балів); 
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2. Команду Джулинського ліцею Джулинської сільської ради Гайсинського 

району Вінницької області (Бевз Юлія Романівна, Горобець Ірина 

Миколаївна, Запривода Анастасія Олегівна, Охріменко Олександр 

Сергійович, учні 8 Б классу, вихованці гуртка еколого-натуралістичного 

напряму «Мій рідний край») з проєктом «Нація нескорених». Керівник 

команди: Чапалда Марина Леонідівна, педагог-організатор, керівник 

гуртка еколого-натуралістичного напрямку «Мій рідний край» (73 бали); 

3. Команду Дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія» м. 

Бровари Київської області (Гончар Віра, Карпенко Ксенія, учениці 9-Б 

класу Броварського ліцею № 10, Телешев Сергій, учень 10-А класу 

Броварського ліцею № 8, вихованці Зразкового творчого об'єднання 

«Флористична майстерня «Адоніс»») з проєктом «Дерево життя». 

Керівники команди: Якуша Наталія Михайлівна, керівник Зразкового 

творчого об'єднання «Флористична майстерня «Адоніс»»; Колесник 

Оксана Олексіївна, керівник гуртка «Флористика» Зразкового творчого 

об'єднання «Флористична майстерня «Адоніс»»; Зінченко Світлана 

Григорівна, керівник гуртка «Флористика» Зразкового творчого об'єднання 

«Флористична майстерня «Адоніс»» Дитячого естетико-натуралістичного 

центру «Камелія» м. Бровари Київської області (72 бали). 

 

 

 

VІ. Надати подяки Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за підготовку та втілення проєктів у 

Всеукраїнському конкурсі з флористики та фітодизайну «Код нації 

українця» таким керівникам: 

 

1. Марущак Оксані Анатоліївні, керівнику гуртка «Фітодизайн» Міської 

дитячої екологічної станції м. Івано-Франківськ; 
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2. Пузєєвій Світлані Миколаївні, керівнику гуртка «Флористика та 

фітодизайн інтер'єру» Флористика та фітодизайн інтер'єру» КЗ 

«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості», еколого-

натуралістичний відділ; 

3. Марченко Оксані Вікторівні, керівнику гуртка «Барви природи» 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді; 

4. Сидь Ірині Леонідівні, керівнику гуртка «Флористика та фітодизайн» КЗ 

ЛОР «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГО-

НАТУРАЛІСТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ»; 

5. Корнацькій Оксані Володимирівні, методистці КЗ ЛОР «ЛЬВІВСЬКИЙ 

ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ»; 

6. Дем’янюк Анні Генадіївні, керівнику гуртків комунального закладу 

«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради Рівненської 

області; 

7. Шехтер Лілії Миколаївні, завідувачу організаційно-масового відділу 

комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної 

ради Рівненської області; 

8. Якуші  Наталії  Михайлівні,  керівнику Зразкового творчого об'єднання 

«Флористична майстерня «Адоніс»» Дитячого естетико-натуралістичного 

центру «Камелія» м. Бровари Київської області; 

9. Задобрівській Людмилі Олександрівні, завідувачці відділу Комунального 

закладу «Чернівецький обласний центр еколого- натуралістичної творчості 

учнівської молоді»; 

10. Литвін Надії Георгіївні, керівнику гуртків Комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр еколого- натуралістичної творчості 

учнівської молоді»; 
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11. Зінченко Світлані Григорівні, керівнику гуртка «Флористика» Зразкового 

творчого об'єднання «Флористична майстерня «Адоніс»» Дитячого 

естетико-натуралістичного центру «Камелія» м. Бровари Київської області; 

11. Колесник Оксані Олексіївні, керівнику гуртка «Флористика» Зразкового 

творчого об'єднання «Флористична майстерня «Адоніс»» Дитячого 

естетико-натуралістичного центру «Камелія» м. Бровари Київської області; 

12.Пастух Олені Василівні, учителю хімії, заступнику директора з виховної 

роботи Тернівського ліцею Джулинської сільської ради Гайсинського 

району Вінницької області; 

13. Цуренковій Ользі Леонідівні, методисту КПНЗ «Станція юних натуралістів 

Тернівського району» Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області; 

14. Касьяновій Світлані Вячеславівні, керівнику гуртка «Психологія» 

Донецького обласного еколого-натуралістичного центру, вчителю 

трудового навчання та технологій Гродівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Гродівської селищної ради Покровського району Донецької області; 

15. Салко Інні Володимирівні, вчителю трудового навчання Чаплинського 

ліцею Юр’ївської селищної ради Дніпропетровської області; 

16.Ліхачова Ірина Миколаївна, вчитель біології Рокитнівського ліцею №2 

Рокитнівськї селищної ради Рокитнівської ОТГ Сарненского району 

Рівненської області; 

17.Воронковій Анжеліці Іванівні, керівнику гуртка Комунального закладу 

позашкільної освіти «Центр позашкільної освіти» Дніпропетровської 

обласної ради»; 

18. Горбачук Тетяні Вікторівні, вчителю біології Воютинського ліцею 

Торчинської селищної ради Волинської області; 

19. Гришко Анастасії Сергіївні, педагогу-організатору Межівського ліцею №1 

Межівської селищної ради Синельниківського району Дніпропетровської 

області; 
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20. Гавадзин Марії Михайлівні, заступнику директора з виховної роботи, 

вчитель біології Старокривотульського ліцею Тисменицької міської ради 

Івано-Франківської області; 

21. Самчук Ганні Миколаївні, керівнику гуртків закладу позашкільної освіти 

«Центр туризму і краєзнавства учнівської молоді» Нетішинської міської 

ради м. Нетішина, Шепетівського району Хмельницької області; 

22. Шмаковій Наталії Петрівні, керівнику гуртка «Флористика плюс» 

Донецького обласного еколого-натуралістичного центру; 

23. Корень Тетяні Іванівні, завідувачу відділу організаційно-масового КЗ 

«Чернігівська обласна станція юних натуралістів»; 

24. Єсиповій Тетяні Костянтинівні, методисту відділу організаційно-масового 

КЗ «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»; 

25. Дударчук Ларисі Анатоліївні, керівнику гуртка Ратнівського центру 

дитячої та юнацької творчості Ратнівської селищної ради Ковельського 

району Волинської області; 

26. Сторожук Олена Миколаївна, керівник гуртка «Горщечкові рослини» 

Центру позашкільної освіти ім. О. Разумкова Бердичівської міської ради 

Житомирської області; 

27. Косик Ганні Дмитрівні, керівниці гуртків Закарпатського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

28. Островській Лідії Юріївні, вчителю трудового навчання та технологій 

Команду комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс    

№ 66 «Гімназія-початкова школа-дошкільний навчальний заклад» 

Дніпровської ради Дніпропетровської області; 

29. Бліндер Лілії Степанівні, вчителю біології та екології Рошнівського ліцею 

Тисменицької міської ради Івано-Франківського району Івано-

Франківської області; 

30. Книш Марині Володимирівні, керівнику гуртка «Юні лісівники», 

методисту Комунального позашкільного навчального закладу «Центр 
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еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Обухівської 

селищної ради Дніпропетровської області; 

31. Лихтей Галині, керівнику гуртків Мукачівського центру позашкільної 

освіти Закарпатської області; 

32. Клепач Людмилі Володимирівні, керівнику гуртка Комунального закладу 

«Ямпільська станція юних натуралістів Ямпільської селищної ради» 

Сумської області; 

33. Осип Марії Анатоліївні, викладачу біології КЗВО «Луцький педагогічний 

коледж» Волинської обласної ради; 

34. Гуркіній Оксані Володимирівні,  керівник гуртка Боратинського ліцею 

Боратинської сільської ради Волинської області; 

35. Чапалді Марини Леонідівні, педагогу-організатору, керівнику0 гуртка 

еколого-натуралістичного напрямку «Мій рідний край» Джулинського 

ліцею Джулинської сільської ради Гайсинського району Вінницької 

області. 

 

 

 

 

 
 

Директор                                                        Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ 

 
 


