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Міністерство освіти і науки України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

НАКАЗ 
м. Київ

« 02 » липня 2020 р.       № 45 

 

Про підсумки проведення 

Всеукраїнської акції 

«День зустрічі птахів» 

 

З метою актуалізації уваги учнівської молоді до сучасних проблем приваблювання та 

охорони, поширення і збільшення чисельності та видового різноманіття перелітних птахів, 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки 

України з 2013 року проводить щорічну Всеукраїнську акцію «День зустрічі птахів» (далі – 

акція). 

В цьому році участь в акції взяли заклади освіти з 21 регіонів України, а саме: 

Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, 

Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, 

Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, 

Чернівецької та Чернігівської областей. 

Найактивнішими учасниками акції стали навчальні заклади Дніпропетровської, 

Житомирської, Сумської та Чернігівської областей. Загалом на розгляд оргкомітету було 

представлено 305 робіт. 

На підставі рішення журі 

 

НАКАЗУЮ: 

 

І. Визнати переможцями Всеукраїнської акції «День зустрічі птахів» та 

нагородити грамотами Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді МОН України наступних учасників: 

 

Номінація «Найкращий організатор біологічних свят» 

І місце 

1. Бабій Інну Василівну, керівника гуртка «Цікава зоологія» Бершадської районної 

станції юних натуралістів Вінницької області. (100 балів) 

2. Бородій Наталію Михайлівну, вчителя біології та географії Южненської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Парафіївської селищної ради Чернігівської 

області. (100 балів) 

3. Бородіну І.М., вчителя географії Комунального закладу освіти «Навчально-

виховний комплекс № 131 «загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – 

гімназія» Дніпровської міської ради. (100 балів) 

4. Бриль Вікторію Сергіївну, керівника гуртка Великописарівської станції юних 

натуралістів Великописарівської районної ради Сумської області. (100 балів) 



5. Бур’ян Олену Миколаївну, керівника гуртка «Природа рідного краю» 

Комунального закладу Сумської міської ради – Сумський міський центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді. (100 балів) 

6. Вихованців гуртка «Край, в якому я живу» Енергодарського центру туризму, 

краєзнавства та спорту Енергодарської міської ради Запорізької області. (100 балів) 

7. Вихованців гуртка «Культура довкілля» Маневицького районного Центру творчості 

та юнацтва Маневицького району Волинської області (100 балів) 

8. Вихованців гуртка «Природа і фантазія» Комунального закладу «Ямпільська 

районна станція юних натуралістів» Сумської області. (100 балів) 

9. Димашевську Христину Богданівну, керівника гуртків Позашкільного 

комунального навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» 

Бережанської міської ради Тернопільської області. (100 балів) 

10. Дихтяр Аліну Вадимівну, керівника гуртка «Юні рослинники» Комунального 

закладу «Луганський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді». (100 балів) 

11. Змієвську Марину Володимирівну, вчителя біології та хімії Мартинівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Житомирської області. (100 балів) 

12. Катаєву Тетяну Тарасівну, вчителя початкових класів Прилуцької загальноосвітньої 

школи № 3 імені Сергія Гордійовича Шовкуна Прилуцької міської ради 

Чернігівської області. (100 балів) 

13. Ключнікову Є.В., керівника гуртка «Колібрі» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Будинок дитячої та юнацької творчості м. Покров 

Дніпропетровської області». (100 балів) 

14. Козаренко Віталіну Іванівну, керівника гуртків «Природа рідного краю» та 

«Лікарські рослини» Комунального позашкільного навчального закладу «Районна 

станція юних натуралістів» Покровської райради Донецької області. (100 балів) 

15. Крещик Олену Олександрівну, керівника гуртків Орлівського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Ямпільської районної ради Сумської області. (100 балів) 

16. Криштопу Тетяну Володимирівну, керівника гуртка «Оригамі» комунального 

закладу позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької творчості» Семенівської 

міської ради Чернігівської області. (100 балів) 

17. Кузьмінську Валентину Василівну, методиста, керівника гуртків Чернівецького 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. (100 балів) 

18. Курпас Наталію Євгеніївну, Полєщук Світлану Володимирівну, вихователів ГПД 

Семенівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 Семенівської 

міської ради Чернігівської області. (100 балів) 

19. Машкіну Світлану Станіславівну, керівника гуртка «Природа рідного краю» 

Комунального закладу Сумської міської ради – Сумський міський центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді. (100 балів) 

20. Мигович Ірину Іванівну, вчителя початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 7 ім. В.В. Бражевського м. Житомира. (100 балів) 

21. Плахтієва – Потебню С.О., вчителя біології Комунального закладу освіти 

«Навчально-виховний комплекс № 131 «загальноосвітній навчальний заклад І 

ступеня – гімназія» Дніпровської міської ради. (100 балів) 

22. Подольчак Оксану Іванівну, Саганець Ірину Миколаївну, керівників гуртків 

Комунального позашкільного навчального закладу «Будинок творчості та юнацтва 

м. Покров Дніпропетровської області». (100 балів) 



23. Потіху О.О., вчителя біології Топорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Житомирської області. (100 балів) 

24. Свєтоградова – Беленко К.В., керівника гуртка «Природа і фантазія» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Новокаховської міської ради Кіровоградської 

області. (100 балів) 

25. Ставрієцьку Олену Володимирівну, керівника гуртка «Я пізнаю світ» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Районна станція юних 

натуралістів» Покровської райради Донецької області. (100 балів) 

26. Тесленко Наталю Василівну, керівника гуртка «Юні акваріумісти» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Станція юних натуралістів Покровського 

району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області. (100 балів) 

27. Томашевську Людмилу Броніславівну, керівника гуртка «Флористичний дизайн» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Будинок дитячої творчості» 

Андрушівської районної ради Житомирської області. (100 балів) 

28. Удовиченко Юлію Станіславівну, вчителя початкових класів Мелітопольської 

спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 23 Мелітопольської міської ради 

Запорізької області. (100 балів) 

29. Усенко Ірину Сергіївну, вчителя біології Комунального закладу освіти «Середня 

загальноосвітня школа № 6», керівника гуртка «Юні квітникарі» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Станція юних натуралістів» Дніпровської 

міської ради. (100 балів) 

30. Хлус Ларису Миколаївну, методиста, керівника гуртків Чернівецького обласного 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. (100 балів) 

31. Шибінську Валентину Іванівну, вчителя географії Ожівського навчально-виховного 

комплексу Сокирянського району Чернівецької області. (100 балів) 

 

ІІ місце 

1. Берташ Г.П., класовода 3 класу Масевицької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Рокитнівської районної ради Рівненської області. (80 балів) 

2. Богданову Ольгу Миколаївну, керівника гуртка «Юні охоронці природи», вчителя 

початкових класів Новоєлизаветівського навчально-виховного комплексу 

Покровської районної ради Донецької області. (80 балів) 

3. Бондар Ольгу Василівну, вчителя біології Комунального закладу освіти «Середня 

загальноосвітня школа № 116» Дніпровської міської ради. (80 балів) 

4. Васянович Наталію Сергіївну, керівника гуртка Будинку дитячої та юнацької 

творчості Згурівського району Київської області. (80 балів) 

5. Герегу Ірину Григорівну, керівника гуртків Первомайської станції юних 

натуралістів Миколаївської області. (80 балів) 

6. Губу Л.М., вчителя географії Комунального закладу освіти «Середня 

загальноосвітня школа № 84» Дніпровської міської ради. (80 балів) 

7. Долгіх Р.А., Юпланову В.Ф., вчителів природничих наук Криворізької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 120 Дніпропетровської області. (80 

балів) 

8. Костюк Оксану Анатоліївну, керівника гуртків Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді. (80 балів) 

9. Кравченко Тетяну Георгіївну, вчителя біології гімназії № 31 гуманітарно-

естетичного профілю Чернігівської міської ради. (80 балів) 

10. Крамар Ольгу Іллівну, вчителя біології Комунального закладу освіти «Середня 

загальноосвітня школа № 39» Дніпровської міської ради. (80 балів) 



11. Кришеник Оксану Іванівну, керівника гуртка «Юні квітникарі» Закарпатського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. (80 балів) 

12. Лещенко Інну Вікторівну, методиста Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді. (80 балів) 

13. Маловічка Віктора Олексійовича, вчителя біології філії Великобілозерського 

навчально-виховного комплексу № 1 (школа-дитячий садок) Великобілозерського 

району Запорізької області Великобілозерської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів № 3. (80 балів) 

14. Маляр Світлану Миколаївну, вчителя хімії та біології Комунального закладу 

«Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Софіївського району 

Дніпропетровської області. (80 балів) 

15. Матвєєнкову Надію Олексіївну, вчителя біології Комунального закладу 

«Кочерезький навчально-виховний комплекс «Кочерезька загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступеня – дитячий садок» Павлоградського району Дніпропетровської 

області. (80 балів) 

16. Нікіфорову Альону Василівну, вчителя географії Казанківського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 смт. Казанка Казанківської ОТГ Казанківського 

району Миколаївської області. (80 балів) 

17. Побережну В.К., методиста Комунального закладу Дунаєвецької міської ради 

«Станція юних натуралістів» Хмельницької області. (80 балів) 

18. Пуху Лілію Борисівну, керівника гуртка «Юні друзі природи» Чорнобаївського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Чорнобаївської районної ради 

Черкаської області. (80 балів) 

19. Тишкевич В.Т., керівника гуртків Комунального закладу «Кочерезький навчально-

виховний комплекс «Кочерезька загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня – дитячий 

садок» Павлоградського району Дніпропетровської області. (80 балів) 

20. Ткач Тамару Григорівну, керівника гуртка «Кімнатне квітництво» Бершадської 

районної станції юних натуралістів Вінницької області. (80 балів) 

21. Шевчук В.П., вчителя Житомирського екологічного ліцею № 24. (80 балів) 

22. Ярушинську С.В., керівника гуртків Комунального закладу Дунаєвецької міської 

ради «Станція юних натуралістів» Хмельницької області. (80 балів) 

  

ІІІ місце 

1. Карвацьку Марію Олексіївну, вчителя початкових класів Старицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Юрія Костіва Яворівського району 

Львівської області. (60 балів) 

2. Бондаренко Оксану Михайлівну, вчителя початкових класів Комунального закладу 

освіти «Середня загальноосвітня школа № 84» Дніпровської міської ради. (60 

балів) 

3. Орел Наталію Миколаївну, вчителя початкових класів Комунального закладу 

освіти «Середня загальноосвітня школа № 84» Дніпровської міської ради. (60 

балів) 

4. Бондарчук Ірину Михайлівну, вчителя біології Полянської гімназії Крупецької 

сільської ради Славутського району Хмельницької області. (60 балів) 

5. Кофан Олену Олександрівну, керівника гуртка «Юні природознавці» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Баштанської міської ради Баштанського району 

Миколаївської області. (60 балів) 

6. Катрич Ірину Сергіївну, керівника гуртка «Юні охоронці природи» Закарпатського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. (60 балів) 



7. Кремінь Оксану Іванівну, завідувачку відділу організаційно-масової роботи, 

керівника гуртка «Юні квітникарі» Закарпатського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді. (60 балів) 

8. Чехівську Ірину Сергіївну, керівника гуртка «Цікава зоологія» Вінницької обласної 

станції юних натуралістів. (60 балів) 

9. Бондар Ольгу Ігорівну, керівника гуртка «КРЕАТИВ ГРУП» Комунального закладу 

позашкільної освіти «Будинок творчості дітей та юнацтва» Покровської міської 

ради Дніпропетровської області. (60 балів) 

10. Лебединську О.С., вчителя початкових класів Лебединської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 5 Лебединської міської ради Сумської області. (60 балів) 

11. Філіпчук Тетяну Анатоліївну, вчителя біології загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів с. Старі Кошари Ковельського району Волинської області. (60 балів) 

12. Сарнавську Олену Василівну, керівника гуртків – методиста еколого-

натуралістичного напряму «Центр дитячої та юнацької творчості» Овруцької 

міської ради Житомирської області. (60 балів) 

13. Лозицьку Катерину Володимирівну, вчителя початкових класів закладу загальної 

середньої освіти Мелітопольської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 

Мелітопольської міської ради Запорізької області. (60 балів) 

14. Колевид Лесю Олексіївну, керівника гуртка – методиста Будинку дитячої та 

юнацької творчості Котелевської районної ради Полтавської області. (60 балів) 

15. Вихованців гуртка «Юні квітникарі» Кобеляцької філії «Полтавський обласний 

еколого-натуралістичний центр учнівської молоді». (60 балів) 

16. Боєву Альону Михайлівну, керівника гуртків Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді. (60 балів) 

17. Герасимчук О.М., вчителю Новопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Житомирської області. (60 балів) 

  

ІІ. Визнати переможцями Всеукраїнської акції «День зустрічі птахів» та 

нагородити грамотами Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді МОН України наступних учасників: 

 

Номінація: «Майстер-клас: «Шпаківні і дуплянки своїми руками» 

І місце 

1. Бобир Кіру, вихованку гуртка арт – студії «Колорит» Васильківського міського 

Центру дитячої та юнацької творчості Київської області. (100 балів) 

2. Колєснік Каріну, ученицю 4 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. 

Василівка Сокирянського району Чернівецької області. (100 балів) 

3. Лободіну Анну, ученицю 2 класу Державної спеціалізованої художньої школи – 

інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні» Полтавської області. (100 

балів) 

4. Мацко Владислава, учня 4 класу Державної спеціалізованої художньої школи – 

інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні» Полтавської області. (100 

балів) 

5. Микитенко Артема, учня 4 класу Державної спеціалізованої художньої школи – 

інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні» Полтавської області. (100 

балів) 

6. Обухова Ростислава, учня 5 класу Калинівського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад», вихованця 



гуртка «Умілі ручки» Центру дитячої та юнацької творчості Лиманської районної 

ради Одеської області. (100 балів) 

7. Петрика Максима, учня 6 класу Ковалівського закладу загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів, вихованця гуртка «Юні садівники» Миколаївського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. (100 балів) 

8. Романюка Артема, вихованця гуртка «Народна творчість» Комунального закладу 

Дунаєвецької міської ради «Станція юних натуралістів» Хмельницької області. 

(100 балів) 

9. Сергійчука Артема, учня Цепцевицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Сарненської районної ради Рівненської області. (100 балів) 

10. Супруна Назара, учня 8 класу Черепковецького закладу загальної освіти І-ІІІ 

ступенів Глибоцького району Чернівецької області. (100 балів) 

11. Учнівський колектив 1-А класу Бабинського ліцею Бабинської сільської ради 

Гощанського району Рівненської області. (100 балів) 

12. Хаю Олександра, учня 3 класу Черепковецького закладу загальної освіти І-ІІІ 

ступенів Глибоцького району Чернівецької області. (100 балів) 

 

ІІ місце 

1. Бігоцького Іллю, учня 2 класу Ліщинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Житомирської області Станишівська ОТГ. (80 балів) 

2. Дедера Юрія, учня 8 класу Комунального закладу «Молодавської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів» Привільненської сільської ради Рівненської 

області. (80 балів) 

3. Дюбу Богдана, Луганцева Костянтина, учнів 9 класу, вихованців гуртка «Різблення 

по дереву» Семенівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 

Семенівської міської ради Чернігівської області. (80 балів) 

4. Косіка Максима, учня 5 класу Станишівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Житомирського району Житомирської області Станишівської ОТГ. (80 

балів) 

5. Луференка Кирила, учня 8 класу Комунального закладу «Кошарищенська гімназія» 

Глибочицької сільської ради Житомирської області. (80 балів) 

6. Миколайчука Максима, учня 7 класу Норинцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Народицької селищної ради Житомирської області. (80 балів) 

7. Сідана Максима, учня 1 класу Комунального опорного закладу освіти «Кислянська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Зайцівської сільської ради 

Синельниківського району Дніпропетровської області. (80 балів) 

8. Юркова Володимира, учня 4 класу Державної спеціалізованої художньої школи – 

інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні» Полтавської області. (80 

балів) 

 

ІІІ місце 

1. Вихованців гуртка «Умілі руки» Вацлавпільської гімназії Пулинського району 

Житомирської області. (60 балів) 

2. Гудю Миколу, учня 4-Б класу Саф’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Ізмаїльського району Одеської області. (60 балів)  



3. Куликівського Іллю, учня 7 класу Зарічанської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Житомирської області. (60 балів) 

4. Науменка Сергія, здобувача освіти 8 класу Макарівського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІ ступенів Бобровицької міської ради Чернігівської області. (60 

балів) 

5. Онофрійчука Владлена, Петкевича Владислава, учнів 11-А класу Комунального 

закладу «Середня загальноосвітня школа № 6 м. Покров Дніпропетровської 

області». (60 балів) 

6. Полібза Івана, учня 5-А класу Чорноморської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів, вихованця гуртка Центру дитячої та юнацької творчості Лиманської 

районної ради Одеської області. (60 балів) 

7. Стасюка Сергія Віталійовича, керівника гуртка «Початкове технічне 

моделювання» Комунального закладу «Соснівський Центр дитячої та юнацької 

творчості» Березівської районної ради Рівненської області. (60 балі) 

8. Учнівський колектив Обложківської філії Комунального закладу Березівської 

сільської ради «Березівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад «Веселка» Сумської області. 

(60 балів) 

9. Чичканя Олександра, учня 5 класу Комунального закладу освіти «Сурсько – 

Михайлівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Солонянської районної 

ради Дніпропетровської області». (60 балів) 

  

ІІІ. Визнати переможцями Всеукраїнської акції «День зустрічі птахів» та 

нагородити грамотами Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді МОН України наступних учасників: 

 

Номінація: «Агітаційна робота» 

І місце 

1. Вихованців гуртка «ЕКОСВІТ» еколого-натуралістичного напряму Будинку 

дитячої та юнацької творчості Баштанської міської ради Миколаївської області 

(100 балів) 

2. Гонсалес Енріке Моро Альберто, учня 4-В класу Комунального 

загальноосвітнього навчального закладу «Школа І ступеня № 18 м. Бердичева 

Житомирської області». (100 балів) 

3. Горбатюка Владислава, учня 1-А класу Комунального загальноосвітнього 

навчального закладу «Школа І ступеня № 18 м. Бердичева Житомирської області». 

(100 балів) 

4. Гуторову Поліну, Гуторова Владислава, Баранюк Ірину, Баранюк Софію, Петренко 

Катерину, вихованок гуртка «Юні екологи» Первомайської міської станції юних 

натуралістів Миколаївської області. (100 балів) 

5. Здобувачів освіти 7 класу Ховмівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Комарівської сільської ради Борзнянського району Чернігівської області. (100 

балів) 

6. Миколайчук Ксенію, вихованку гуртка «Юні екскурсоводи-краєзнавці» Центру 

дитячої та юнацької творчості Овруцької міської ради Житомирської області. (100 

балів) 

7. Пінчук Софію, ученицю 6 класу Садківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Житомирського району Житомирської області. (100 балів) 



8. Пристінського Павла, учня Комунального закладу «Станично – Луганська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Станично – Луганського району Луганської 

області. (100 балів) 

9. Савицьку Вікторію, ученицю 5 класу Михайлівської середньої загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Коростенського району Житомирської області. (100 балів) 

10. Турчанську Анастасію, вихованку гуртка «Квітникарі – аранжувальники» 

Комунального закладу Дунаєвецької міської ради «Станція юних натуралістів» 

Хмельницької області. (100 балів) 

11. Учнівський колектив 1 класу Олександрівського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІ ступенів  Семенівського району Чернігівської області. (100 балів) 

 

ІІ місце 

 

1. Барановську Софію, ученицю 4 класу Яблунецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Ємільчинського району Житомирської області. (80 балів) 

2. Браун О., вчителя біології І категорії Мелітопольського навчально-виховного 

комплексу № 16 Мелітопольської міської ради Запорізької області (80 балів) 

3. Вихованців гуртка «Декоративне птахівництво» Шепетівського міського центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Хмельницької області. (80 

балів) 

4. Вихованців екологічного гуртка «ЕКО» Комунального закладу освіти «навчально-

виховний комплекс «Межівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – аграрний 

ліцей – інтернат» Межівської селищної ради» Дніпропетровської області. (80 

балів) 

5. Редька Дмитра, учня 9-А класу Опорного закладу освіти «Овруцький заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1» Овруцької міської ради 

Житомирської області. (80 балів) 

6. Ткаченка Назара, Поліщука Віталія, учнів 6-Б класу комунального закладу 

«Середня загальноосвітня школа № 34» Кам’янської міської ради 

Дніпропетровської області. (80 балів) 

7. Учнівський колектив 5 класу Комунального опорного закладу освіти «Кислянська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Зайцівської сільської ради 

Синельниківського району Дніпропетровської області. (80 балів) 

8. Учнівський колектив Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області. (80 балів) 

9. Учнівський колектив Немиринецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Ружинського району Житомирської області. (80 балів) 

10. Члек Олександру, ученицю 5 класу середньої загальноосвітньої школи № 12 м. 

Житомира, вихованку гуртка «Юні зоологи» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Обласний еколого-натуралістичний центр» Житомирської 

обласної ради. (80 балів) 

11. Яцук Марину, ученицю 4 класу Яблунецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Ємільчинського району Житомирської області. (80 балів) 

 

ІІІ місце 

1. Боровик Софію, ученицю 8 класу Яблунецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Ємільчинського району Житомирської області. (60 балів) 



2. Голубівську Маргариту, Кондратюк Анну, учениці 8-А класу Житомирської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 імені Василя Михайловича Кавуна. 

(60 балів) 

3. Грабовецьку Вероніку, ученицю 7 класу Яблунецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Ємільчинського району Житомирської області. (60 балів) 

4. Івановського Данила, учня 9 класу Комунального закладу «Вільхівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Станично – Луганського району Луганської 

області. (60 балів) 

5. Мадведенко Ніку, ученицю 9 класу Кривобалківського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Веснянської об’єднаної територіальної громади 

Миколаївської області. (60 балів) 

6. Марчук Юлію, ученицю 4 класу Яблунецької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Ємільчинського району Житомирської області. (60 балів) 

7. Струс Ярину, Худика Вадима, учнів 4-Б класу Прилбицької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів імені Митрополита Андрея Шептицького Яворівського 

району Львівської області. (60 балів) 

8. Учнівський колектив Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня 

школа № 101», вихованців гуртка «Юні аматори зеленої архітектури» 

Комунального позашкільного навчального закладу «Станція юних натуралістів» 

Дніпровської міської ради. (60 балів) 

9. Янушевську Альбіну, Рудик Валерію, учениці 8-А класу Житомирської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 імені Василя Михайловича Кавуна. 

(60 балів) 

 

ІV. Визнати переможцями Всеукраїнської акції «День зустрічі птахів» та 

нагородити грамотами Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді МОН України наступних учасників: 

 

Номінація: «Найщедріша годівничка» 

І місце 

1. Божко Карину, Нємченко Анастасію, вихованок гуртка «Юні орнітологи» Будинку 

дитячої та юнацької творчості Котелевської районної ради Полтавської області. 

(100 балів) 

2. Вихованців гуртка «Любителі живої природи» Комунального закладу 

позашкільної освіти «Будинок дитячої та юнацької творчості» Опішнянської 

селищної ради Полтавської області. (100 балів) 

3. Вихованців гуртка «Юні квітникарі» Сєвєродонецького міського Центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді Луганської області. (100 балів) 

4. Гудзь Єлизавету, ученицю 1 класу Державної спеціалізованої художньої школи – 

інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні» Полтавської області. (100 

балів) 

5. Качановського Арсенія, учня 2 класу Державної спеціалізованої художньої школи 

– інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні» Полтавської області. (100 

балів) 

6. Качановську Ангеліну, ученицю 6 класу Державної спеціалізованої художньої 

школи – інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні» Полтавської 

області. (100 балів) 



7. Копчу Мирославу Миколаївну, керівника гуртка «Юні охоронці природи» 

Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 

(100 балів) 

8. Мазуренко Микиту, учня 1 класу Державної спеціалізованої художньої школи – 

інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні» Полтавської області. (100 

балів) 

9. Ракочого Вітязьслава, Микичук Ольгу, вихованців секції «Індивідуальна робота 

еколого-натуралістичного напряму з обдарованими дітьми» ОЗБШ та гуртка «Юні 

господарочки» Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді. (100 балів) 

10. Соловйову Поліну, ученицю 1 класу Державної спеціалізованої художньої школи – 

інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні» Полтавської області. (100 

балів) 

11. Учнівський колектив 5 класу Масевицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Рокитнівського району Рівненської області. (100 балів) 

12. Учнівський колектив 5-7 класів Першотравневої загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Дніпропетровської області. (100 балів) 

13. Учнівський колектив Гаївської філії (загальноосвітня школа І-ІІ ступенів) 

Хмелівського ліцею Роменської районної ради Сумської області. (100 балів) 

14. Шапар Вероніку, ученицю 1 класу Державної спеціалізованої художньої школи – 

інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні» Полтавської області. (100 

балів) 

15. Шапара Іллю, вихованця пошукового загону «Природолюб» Державної 

спеціалізованої художньої школи – інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у 

Опішні» Полтавської області. (100 балів) 

 

ІІ місце 

1. Вихованців гуртка «Екологічне краєзнавство» ЦПР на базі Лупарівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вітовського району Миколаївської області. 

(80 балів) 

2. Вихованців гуртків «Юний орнітолог» та «Природознавства» Комунального 

закладу «Станція юних натуралістів» Радомишльської міської ради Житомирської 

області. (80 балів) 

3. Жосана Михайла, учня 6 класу Комунального закладу «Навчально-виховний 

комплекс Сватівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Луганської 

області. (80 балів) 

4. Костюченко Людмилу Леонідівну, Федоряцьку Олену Василівну, вчителів біології 

Комунального закладу «Піщанський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів» Піщанської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської 

області. (80 балів) 

5. Мірошніченка Артемія, учня 1 класу Державної спеціалізованої художньої школи 

– інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні» Полтавської області. (80 

балів) 

6. Остренка Івана, учня 8 класу Комунального закладу «Навчально-виховний 

комплекс Сватівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Луганської 

області. (80 балів) 



7. Прохор Наталію, ученицю 6 класу Яполотської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Костопільського району Рівненської області. (80 балів) 

8. Склянчук Анну, ученицю 11 класу Любомльського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів № 2 Любомльської міської ради Волинської області. (80 балів) 

9. Учнівське самоврядування «Дзвін» Балицького навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Шегинівської сільської ради Мостиського району Львівської області. (80 

балів) 

10. Учнівський колектив 1 класу Вертокиївської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Житомирського району Житомирської області. (80 балів) 

11. Учнівський колектив 6 класу Кошелівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Пулинської селищної ради Житомирської області. (80 балів) 

 

ІІІ місце 

1. Вєтєра Дмитра, учня 11 класу, вихованця гуртка «Юні садівники» Миколаївського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. (60 балів) 

2. Вихованців гуртка «Еколог» Більковецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

с. Більківці Коростишівського району Житомирської області. (60 балів) 

3. Вихованців гуртка «Козачата» Копищенської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Житомирської області. (60 балів) 

4. Вихованців гуртка «Природа, творчість і фантазія» Будинку дитячої та юнацької 

творчості Баштанської міської ради Миколаївської області. (60 балів) 

5. Голосинюка Дмитра, учня 5 класу Комунального закладу «Молодавська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Привільненської сільської ради Рівненської 

області». (60 балів) 

6. Іванову Наталію Едуардівну, вчителя біології Комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання (середня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад 

– позашкільний навчальний заклад) м. Покров Дніпропетровської області». (60 

балів) 

7. Мудру Світлану, ученицю 7 класу Доманівського закладу загальної середньої 

освіти, вихованку гуртка «Культура мови та спілкування» Доманівського Будинку 

дитячої та юнацької творчості Миколаївської області. (60 балів) 

8. Поліщук Ірину Олександрівну, вчителя початкових класів Енергодарського 

навчально-виховного комплексу № 1 Запорізької області. (60 балів) 

9. Учнівський колектив 5 класу Комунального опорного закладу «Глибочицький 

ліцей», вихованців гуртка «Юний біолог», Житомирського району Житомирської 

області. (60 балів) 

10. Учнівський колектив Комунального закладу «Середня загальноосвітня школа 

№ 44» м. Кам’янське Дніпропетровської області. (60 балів) 

  

V. Надати подяки Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді Міністерства освіти і науки України керівникам робіт переможців за залучення 

учнівської молоді до активної природоохоронної діяльності, формування екологічної 

свідомості та дбайливого ставлення до тварин Всеукраїнської акції «День зустрічі 

птахів»: 

 



1. Андрейчеву С.О., керівнику гуртка «Юні садівники» Миколаївського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 

2. Андрієнко Аллі Миколаївні, вчителю біології Макарівського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІ ступенів Бобровицької міської ради Чернігівської області. 

3. Біляк Аллі Юліанівні, вчителю початкових класів Бабинського ліцею Бабинської 

сільської ради Гощанського району Рівненської області. 

4. Бітнер Г.В., вчителю Кошелівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Пулинської селищної ради Житомирської області. 

5. Богді Лілії Сергіївні, вчителю біології Станишівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Житомирського району Житомирської області Станишівської ОТГ. 

6. Боднар Н.А., керівнику гуртка «Квітникарі – аранжувальники» Комунального 

закладу Дунаєвецької міської ради «Станція юних натуралістів» Хмельницької 

області. 

7. Бондарчук Ларисі Михайлівні, керівнику гуртка «Культура довкілля» 

Маневицького районного Центру творчості та юнацтва Маневицького району 

Волинської області. 

8. Бондарчук Тетяні Степанівні, вчителю Вертокиївської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Житомирського району Житомирської області. 

9. Борисенко Наталії Юріївні, керівнику гуртка «Екологічне краєзнавство» ЦПР на 

базі Лупарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вітовського району 

Миколаївської області. 

10. Герегі Ірині Григорівні, керівнику гуртка «Юні екологи» Первомайської міської 

станції юних натуралістів Миколаївської області. 

11. Гирич Л.М., вчителю біології Гаївської філії (загальноосвітня школа І-ІІ ступенів) 

Хмелівського ліцею Роменської районної ради Сумської області. 

12. Головач Валентині Іванівні, вчителю Норинцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Народицької селищної ради Житомирської області. 

13. Голюк Людмилу Іванівну, вчителя біології Немиринецької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Ружинського району Житомирської області. 

14. Гусар Т.В., вчителю Комунального загальноосвітнього навчального закладу 

«Школа І ступеня № 18 м. Бердичева Житомирської області». 

15. Дворецькій Ірині Петрівні, вчителю Садківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Житомирського району Житомирської області. 

16. Дмитрук Тетяні Василівні, вчителю природознавства Першотравневої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Дніпропетровської області. 

17. Драган Лілії Вікторівні, вчителю Комунального опорного закладу освіти 

«Кислянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Зайцівської сільської ради 

Синельниківського району Дніпропетровської області. 

18. Дудко Н.К., керівнику гуртка «Культура мови та спілкування» Доманівського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Миколаївської області. 

19. Журбі Олександру Миколайовичу, вчителю трудового навчання Обложківської 

філії Комунального закладу Березівської сільської ради «Березівський навчально-

виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, дошкільний навчальний 

заклад «Веселка» Сумської області. 

20. Закржевській Світлані Миколаївні, керівнику гуртка «Край, в якому я живу» 

Енергодарського центру туризму, краєзнавства та спорту Енергодарської міської 

ради Запорізької області. 



21. Залуцькій Клавдії Павлівні, керівнику гуртків «Юний орнітолог» та 

«Природознавства» Комунального закладу «Станція юних натуралістів» 

Радомишльської міської ради Житомирської області. 

22. Заярній Інні Віталіївні, вчителю гуртка «Природа і фантазія» Комунального 

закладу «Ямпільська районна станція юних натуралістів» Сумської області. 

23. Зельській Олені Миколаївні, керівнику Сєвєродонецького міського Центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Луганської області. 

24. Іваній Ользі Степанівні, вчителю Ховмівської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Комарівської сільської ради Борзнянського району Чернігівської області. 

25. Іванова – Голан Світлані Олександрівні, вчителю Житомирської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 22 імені Василя Михайловича Кавуна. 

26. Івасюк Тетяні Вікторівні, вчителю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. 

Василівка Сокирянського району Чернівецької області. 

27. Канцедал В.В.. керівнику гуртка арт – студії «Колорит» Васильківського міського 

Центру дитячої та юнацької творчості Київської області. 

28. Кардаш Наталії Григорівні, керівнику гуртка «Любителі живої природи» 

Комунального закладу позашкільної освіти «Будинок дитячої та юнацької 

творчості» Опішнянської селищної ради Полтавської області. 

29. Карпенко Євгенію Леонідовичу, керівнику гуртка «Різблення по дереву» 

Семенівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 Семенівської 

міської ради Чернігівської області. 

30. Коваленко Раїсі Олексіївні, керівнику гуртка «Юні квітникарі» Кобеляцької філії 

«Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді». 

31. Ковальчук Альоні Олександрівні, керівнику гуртка «Декоративне птахівництво» 

Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді Хмельницької області. 

32. Колевид Лесі Олексіївні, керівнику гуртка «Юні орнітологи» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Котелевської районної ради Полтавської області. 

33. Кофан Олені Олександрівні, керівнику гуртка «Природа, творчість і фантазія» 

Будинку дитячої та юнацької творчості Баштанської міської ради Миколаївської 

області. 

34. Кужді Наталії Олексіївні, вчителю біології Комунального закладу освіти «Середня 

загальноосвітня школа № 101», керівнику гуртка «Юні аматори зеленої 

архітектури» Комунального позашкільного навчального закладу «Станція юних 

натуралістів» Дніпровської міської ради. 

35. Кузьмінську Валентину Василівну, методиста, керівника гуртків Чернівецького 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. 

36. Купрейченко Т.А.. вчителю Олександрівського закладу загальної середньої освіти 

І-ІІ ступенів  Семенівського району Чернігівської області. 

37. Куцеволу Віктору Олександровичу, вчителю трудового навчання комунального 

закладу «Середня загальноосвітня школа № 34» Кам’янської міської ради 

Дніпропетровської області. 

38. Максимчук Людмилі Анатоліївні, вчителю Комунального закладу «Молодавської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів» Привільненської сільської ради Рівненської 

області 

39. Марчук С.Ю., вчителю біології та хімії Комунального закладу освіти «навчально-

виховний комплекс «Межівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – аграрний 

ліцей – інтернат» Межівської селищної ради» Дніпропетровської області. 



40. Мельник Любові Валеріївні, керівнику гуртка «Юний біолог» Комунального 

опорного закладу «Глибочицький ліцей» Житомирського району Житомирської 

області. 

41. Мислинській Юлії Вікторівні, вчителю Ліщинської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Житомирської області Станишівська ОТГ. 

42. Музиці Ю.С., вчителю Комунального загальноосвітнього навчального закладу 

«Школа І ступеня № 18 м. Бердичева Житомирської області». 

43. Музиченко Тетяні Василівні, вчителю Михайлівської середньої загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Коростенського району Житомирської області. 

44. Немерюк Нелі Григорівні, педагог – організатору Державної спеціалізованої 

художньої школи – інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні» 

Полтавської області. 

45. Павловській Галині Іванівні, вчителю Яполотської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Костопільського району Рівненської області. 

46. Панько Р.В., вчителю початкових класів Масевицької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів Рокитнівського району Рівненської області. 

47. Пожидай Людмилі Іванівні, вчителю біології Чорноморської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Одеської області. 

48. Поліщуку Петру Антоновичу, вчителю Зарічанської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів Житомирської області. 

49. Прохоренко Ларисі Олександрівні, керівнику гуртка «Юні екскурсоводи-

краєзнавці» Центру дитячої та юнацької творчості Овруцької міської ради 

Житомирської області. 

50. Рижук Володимиру Аркадійовичу, керівнику гуртка «Умілі руки» Вацлавпільської 

гімназії Пулинського району Житомирської області. 

51. Романюку Сергію Миколайовичу, керівнику гуртка «Народна творчість» 

Комунального закладу Дунаєвецької міської ради «Станція юних натуралістів» 

Хмельницької області. 

52. Самійлик Наталії Сергіївні, вчителю біології Більковецької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів с. Більківці Коростишівського району Житомирської області. 

53. Семенович Ірині Марківні, вчителю біології Любомльського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 Любомльської міської ради Волинської області. 

54. Семеняк Р.М., керівнику гуртка «Плетіння та аплікація соломкою» Комунального 

закладу позашкільної освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр» 

Житомирської обласної ради. 

55. Сергійчук Аллі Володимирівні, вчителю Цепцевицької загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Сарненської районної ради Рівненської області. 

56. Степурко Віктору Володимировичу, вчителю трудового навчання Комунального 

закладу «Кошарищенська гімназія» Глибочицької сільської ради Житомирської 

області. 

57. Татариновій Катерині Іванівні, вчителю біології Опорного закладу освіти 

«Овруцький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1» Овруцької 

міської ради Житомирської області. 

58. Терендій Оксані Володимирівні, керівнику учнівського самоврядування «Дзвін» 

Балицького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад 

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Шегинівської сільської ради 

Мостиськго району Львівської області. 

59. Терзій Майї Федорівні, вчителю початкових класів Саф’янської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Ізмаїльського району Одеської області. 



60. Ткачовій Ользі Володимирівні, вчителю Прилбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів імені Митрополита Андрея Шептицького Яворівського району Львівської 

області. 

61. Хаю О.В., вчителю Черепковецького закладу загальної освіти І-ІІІ ступенів 

Глибоцького району Чернівецької області. 

62. Хлус Ларису Миколаївну, методиста, керівника гуртків Чернівецького обласного 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. 

63. Чернухі Тамілі Семенівні, вчителю початкових класів, керівнику гуртка «Козачата» 

Копищенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Житомирської області. 

64. Члек Олені Олександрівні, керівнику гуртка «Юні зоологи» Комунального 

позашкільного навчального закладу «Обласний еколого-натуралістичний центр» 

Житомирської обласної ради. 

65. Човнюк Л.С., керівнику гуртка «Плетіння та аплікація соломкою» Комунального 

закладу позашкільної освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр» 

Житомирської обласної ради. 

66. Чубченко В.П., керівнику гуртка «Умілі ручки» Центру дитячої та юнацької 

творчості Лиманської районної ради Одеської області. 

67. Янчук Наталі Петрівні, вчителю Черепковецького закладу загальної освіти І-ІІІ 

ступенів Глибоцького району Чернівецької області. 

68. Яструбенко Тетяну Вікторівну, вчителя Немиринецької загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Ружинського району Житомирської області. 

 

  

VІ. Адміністрація та педагогічний колектив НЕНЦ МОН України висловлює 

щиру подяку керівникам обласних, районних та міських державних департаментів 

(управлінь) освіти і науки, керівникам та педагогічним працівникам закладів 

позашкільної та загальної середньої освіти за підготовку учнівської молоді, організацію 

і проведення конкурсу. 

 

 

 

 

 

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


