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

НАКАЗ
м. Київ

«08» липня 2019 р. № 67

Про підсумки проведення
Всеукраїнської природоохоронної
акції «Годівничка»

З метою виховання ціннісного ставлення до біорізноманіття, проведення
широкої  просвітницької  роботи  і  практичних  дій  з  охорони  та  збереження
орнітофауни,  Національний еколого-натуралістичний центр  учнівської  молоді
Міністерства освіти і науки України починаючи з 2009 року проводить щорічну
Всеукраїнську акцію «Годівничка» (далі – акція).

Участь  в  акції  взяли  заклади  освіти  з  24  регіонів  України,  а  саме:
Вінницької,  Волинської,  Дніпропетровської,  Донецької,  Житомирської,
Закарпатської,  Запорізької,  Івано-Франківської,  Київської,  Кіровоградської,
Луганської,  Львівської,  Одеської,  Полтавської,  Рівненської,  Сумської,
Тернопільської,  Харківської,  Херсонської,  Хмельницької,  Черкаської,
Чернівецької та Чернігівської областей та м. Києва.

Найактивнішу  участь  взяли  навчальні  заклади  Вінницької,  Донецької,
Житомирської,  Закарпатської,  Одеської,  Рівненської  областей.  Загалом  на
розгляд оргкомітету було представлено понад 450 робіт.

На підставі рішення журі

НАКАЗУЮ:

І.  Визнати  переможцями  Всеукраїнської  природоохоронної  акції
«Годівничка»  та  нагородити  грамотами  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки
України наступних учасників:

І місце
1. Андрєєва  Степана  Панасовича,  вчителя  географії,  керівника  гуртка

«Людина  і  довкілля»  Голицького  навчально-виховного  комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступеню – дошкільний навчальний заклад»
Болградського району Одеської області (100 балів)

2. Березан  Федору  Петрівну, вчителя  початкових  класів  Дмитрівського
навчально-виховного  комплексу  ім.  С.С. Курогло  Болградської
районної ради Одеської області (100 балів)



3. Бідного Тимура, вихованця гуртка «Чарівна голочка» Вишгородського
районного  Центру  художньої  творчості  дітей,  юнацтва  та  молоді
«Дивосвіт» Київської області (кер. Сучок Л.В.) (100 балів)

4. Богачева  Маркіяна,  учня  Балучинської  загальноосвітньої  школи
І-ІІ  ступенів  Буського  району  Львівської  області  (кер.  Кирич  О.М.)
(100 балів)

5. Бондар Мілану, вихованку гуртка «Чарівна петриківка» Вишнівського
центру творчості дітей та юнацтва Київської області (кер. Максименко
О.О.) (100 балів)

6. Бондарчук Зоряну, ученицю 11 класу Івановицької  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Житомирської  області  (кер.  Мартинюк  Т.А.)
(100 балів)

7. Борлак  Віру  Петрівну,  вчителя  початкових  класів  Дмитрівського
навчально-виховного  комплексу  ім.  С.С.  Курогло  Болградської
районної ради Одеської області (100 балів)

8. Боровик  Тетяну,  ученицю  11-А  класу  Вирівської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Сарненського  району  Рівненської  області  (кер.
Чудук І.І.) (100 балів)

9. Брадарську  Марію  Михайлівну,  керівника  гуртка  «Юні  охоронці
природи»  Болградського  районного  центру  дитячої  та  юнацької
творчості Болградської районної ради Одеської області (100 балів)

10. Броду  Андріану, ученицю  7  класу  середньої  загальної  освіти  № 90
м. Львова (кер. Вілюра С.Й.) (100 балів)

11. Букієвську  Софію,  ученицю  9  класу  Сокілецької  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Немирівського району  Вінницької  області  (кер.
Орловська О.Н.) (100 балів)

12. Вихованців гуртка «Сувенір» та «Природа рідного краю» Бершадської
районної станції юних натуралістів Вінницької області (кер. Панченгко
З.П.) (100 балів)

13. Вихованців  гуртка  «Юні  охоронці  природи»  Ямпільської  районної
станції  юних  натуралістів  Сумської  області  (кер.  Слєсар  Н.А.)
(100 балів)

14. Вихованців  еколого-пошукового  загону  «Екоцвіт»,  еколого-
природничого  гуртка  «Зелені  Робінзони»  Вельбівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Гадяцької  районної  ради
Полтавської області (кер. Кравченко Л.В.) (100 балів)

15. Вільник  Галину  Миколаївну,  вчителя  початкових  класів,  вчителя-
методиста  Олевської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 3
Олевської міської ради Житомирської області (100 балів)

16. Вольнову  Наталію  Станіславівну,  керівнику  гуртка  «Юні  друзі
природи»,  вчителя  біології  комунальної  установи  Романівської
районної  ради  «Опорний  навчальний  заклад
«Старочуднівськогутянський  заклад  загальної  середньої  освіти
І-ІІІ ступенів» Житомирської області (100 балів)



17. Галонзу-Михайлову  Кароліну,  ученицю  3-Б  класу  вихованку  гуртка
«Юні біологи» центру позашкільної освіти м. Коростеня Житомирської
області (кер. Галонза-Михайлова С.С.) (100 балів)

18. Гарнага  Олександра,  учня  3  класу  Тахтаулівського  навчально-
виховного комплексу Полтавської області (100 балів)

19. Георгієву Аеліту  Георгіївну, вчителя  трудового навчання  Голицького
навчально-виховного  комплексу  Болградського  району  Одеської
області (100 балів)

20. Гнатюка Володимира, учня 11 класу Ружинської гімназії Ружинського
району Житомирської області (кер. Руденко Л.П.) (100 балів)

21. Гоголя Михайла, учня 11 класу, вихованця гуртка «Технічний дизайн»
Івано-Франківського  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді (кер. Логучек Е.Е.) (100 балів)

22. Гончаренко Аллу, ученицю 9 класу Галицького навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний
навчальний  заклад»  Болградського  району  Одеської  області  (кер.
Андрєєва Ж.Д.) (100 балів)

23. Гончаренко Олену, ученицю 8 класу Галицького навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний
навчальний  заклад»  Болградського  району  Одеської  області  (кер.
Андрєєва Ж.Д.) (100 балів)

24. Данила Мирославу, ученицю  Лютянської загальноосвітньої середньої
школи І-ІІІ ступенів Великоберенянської районної ради Закарпатської
області (кер. Перебзяк М.Ю.) (100 балів)

25. Демчук  Ангеліну,  ученицю  8-В  класу  Черняхівської  гімназії
Житомирської області (Фещук Т.М.) (100 балів)

26. Дзюбу  Вєру,  вихованку  гуртка  «Чарівна  петриківка»  Вишнівського
центру  творчості  дітей  та  юнацтва  Київської  області  (кер.
Максименко О.О.) (100 балів)

27. Дзюбу  Вєру,  вихованку  гуртка  «Чарівна  петриківка»  Вишнівського
центру  творчості  дітей  та  юнацтва  Київської  області
(кер.Максименко О.О.) (100 балів)

28. Дзямбу  Надію  Володимирівну,  вчителя  біології  та  хімії  Розтоцько-
Пастільської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів
Великоберезнянської районної ради Закарпатської області (100 балів)

29. Дорошенко Романа,  учня  Молодіжненської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  Овідіопольського  району  Одеської  області  (кер.
Степанова З.В.) (100 балів)

30. Дранко Світлану  Степанівну, асистента  вчителя  інклюзивного класу,
вищої  кваліфікаційної  категорії,  вчителя  початкових  класів
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 м. Житомира (100 балів)

31. Желєпову  Тетяну,  ученицю  7  класу  Вільненського  навчально-
виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –



дошкільний  навчальний  заклад»  Тарутинського  району  Одеської
області (кер. Стойкова М.М.) (100 балів)

32. Зубейко Марію Олексіївну, вчителя біології  опорного закладу освіти
«Овруцький  заклад  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  №  1»
Овруцької міської ради Житомирської області (100 балів)

33. Ільчука  Олександра,  учня  9-А  класу  Гощанської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Гощанського  району  Рівненської  області  (кер.
Гапончук О.Я.) (100 балів)

34. Качановського  Арсенія,  учня  1  класу,  вихованця  гуртка  Державної
спеціалізованої  художньої  школи-інтернату  І-ІІІ  ступенів  «Колегіум
мистецтв у Опішні» Полтавської області (100 балів)

35. Качановську Ангеліну, ученицю 5 класу, вихованку гуртка  Державної
спеціалізованої  художньої  школи-інтернату  І-ІІІ  ступенів  «Колегіум
мистецтв у Опішні» Полтавської області (100 балів)

36. Ковбасюк  О.В.,  педагога-організатора  Тарутинського  навчально-
виховного  комплексу «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів-ліцей-
дошкільний навчальний заклад» Тарутинської районної ради Одеської
області (100 балів)

37. Колектив  вчителів  Голицького  навчально-виховного  комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступеню» Болградського району Одеської
області (100 балів)

38. Кооровчука  Вадима,  учня  Удачненської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  Покровської  райради  Донецької  області  (кер.
Бовкун Ю.В.) (100 балів)

39. Кошеленко Валерію, ученицю 3 класу Погребівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ  ступенів  Глобинської  районної  ради  Полтавської  області
(кер. Ульянова А.В.) (100 балів)

40. Кошеленко  Єлизавету,  ученицю  3  класу  Погребівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Глобинської  районної  ради
Полтавської області (кер. Ульянова А.В.) (100 балів)

41. Крутайкову  Олену  Миколаївну,  вчителя  початкових  класів
Малинівського  навчально-виховного  комплексу  «дошкільний
навчальний  заклад  –  загальноосвітній  навчальний  заклад
І-ІІІ ступенів» Житомирської області (100 балів)

42. Лазарян Вікторію, ученицю 1-Б класу комунального закладу «Середня
загальноосвітня школа № 5 ім. Г. Романової» Криворізької міської ради
Дніпропетровської області (100 балів)

43. Лосенко Карину, ученицю 7 класу Ворсівського навчально-виховного
комплексу  «дошкільний  навчальний  заклад  –  загальноосвітній
навчальний  заклад  І-ІІ  ступенів»  Житомирської  області  (кер.
Гриневич Т.В.) (100 балів)

44. Лутчин  Ангеліну,  ученицю  9  класу  Малогорожаннівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Миколаївського  району
Львівської області (кер. Савлик Г.Б.) (100 балів)



45. Максименко  Романа,  вихованця  гуртка  «Чарівна  петриківка»
Вишнівського  центру  творчості  дітей  та  юнацтва  Київської  області
(кер. Максименко О.О.) (100 балів)

46. Мельник  Н.О.,  вчителя  біології  Коростишівського  навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-  ІІІ  ступенів – ліцей
інформаційних технологій» ім. Л.Х. Дарбіняна Житомирської області
(100 балів)

47. Микитенка  Артема,  учня  7  класу  Великокринківської
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Полтавської  області  (кер.
Шарапат Л.І.) (100 балів)

48. Міндогло  Валерію,  ученицю  4  класу,  вихованку  гуртка  «Майстри-
чарівники»  Болградського  районного  центру  дитячої  та  юнацької
творчості Одеської області (кер. Георгієва А.Г.) (100 балів) 

49. Місюну Дашу, ученицю 9 класу Кошелівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів  Пулинського  району  Житомирської  області  (кер.
Бітнер Г.В.) (100 балів)

50. Москвичеву  Маргариту, вихованку  гуртка  «Декоративне  мистецтво»
Центру технічної  творчості  молоді  м.  Києва  (кер.  Москвичева  Т.А.)
(100 балів)

51. Мудренок  А.В.,  вчителя  Софіївської  загальноосвітньої  школи
І-ІІ  ступенів  Компаніївської  районної  ради  Кіровоградської  області
(100 балів)

52. Панченко Ніку, ученицю 2-А класу  ліцею № 25  м.  Житомира  (кер.
Колесник Т.І.) (100 балів)

53. Перебзяк Мирославу, ученицю 10 класу Лютянської загальноосвітньої
середньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Великоберезнянської  районної  ради
Закарпатської області (100 балів)

54. Півень  Софію,  ученицю  4-А  класу  Криворізької  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 45 Дніпропетровської області (100 балів)

55. Побережного Артема, учня 6 класу середньої загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Вінницької області (100 балів)

56. Погорілу  Віталіну,  вихованку  комунального  позашкільного
навчального  закладу  «Будинок  дитячої  творчості»  Андрушівської
районної  ради  Андрушівського  району  Житомирської  області  (кер.
Томашевська Л.Б.) (100 балів)

57. Поповича Івана, учня 4-А класу середньої школи № 291 (кер. Гук Я.О.)
(100 балів)

58. Попозогло Надію Андріївну, вчителя української  мови та  літератури
Дмитрівського  навчально-виховного  комплексу  ім.  С.С.  Курогло
Болградської районної ради Одеської області (100 балів)

59. Робенко Валентину, ученицю 7 класу Корнинської філії  І-ІІ  ступенів
Корнинського  навчально-виховного  комплексу  Житомирської  області
(кер. Гордійчук О.Ю.) (100 балів)



60. Романенко  Оксану  Анатоліївну,  методиста  ЕНВ,  керівника  гуртка
«Дитячий  екологічний  парламент  «ЕКОС»  комунального  закладу
«Міський  Центр  дитячої  творчості»  м.  Білгорода-Дністровського
Одеської області (100 балів)

61. Рудзінську  Тетяну  Василівну,  вчителя  зарубіжної  літератури  та
російської  мови  опорного  закладу  загальної  середньої  освіти
Стрибізької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Пулинського
району Житомирської області (100 балів)

62. Русина  Максима,  учня  5  класу  Дусинської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  Свалявської  районної  ради  Закарпатської  області
(100 балів)

63. Сайко  Лідію  Петрівну,  вчителя  початкових  класів  Йосипівського
загальноосвітнього  навчально-виховного  комплексу  І-ІІІ  ступенів
«Школа –  дитячий садок» Козятинського району Вінницької  області
(100 балів)

64. Сидоренко Дарію, ученицю 9 класу Рижанської гімназії Житомирської
області (кер. Баляс Н.Л., Іваницька О.М.) (100 балів)

65. Сікірин  Даніеля,  вихованця  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
м. Мирноград Донецької області (100 балів)

66. Смолінську Ольгу, ученицю 10 класу Побужанської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Буського району Львівської області (100 балів)

67. Станкову Ольгу  Федорівну, вчителя  англійської  мови  Дмитрівського
навчально-виховного  комплексу  ім.  С.С.  Курогло  Болградської
районної ради Одеської області (100 балів)

68. Стефогло  Григорія  Георгійовича,  вчителя  фізичної  культури
Голицького  навчально-виховного  комплексу  Болградського  району
Одеської області (100 балів)

69. Стоянова Олександра,  учня 6 класу Голицького навчально-виховного
закладу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний
навчальний  заклад»  Болградського  району  Одеської  області  (кер.
Андрєєва Ж.Д.) (100 балів)

70. Тарабана Ростислава, учня 3 класу Пузиківського навчально-виховного
комплексу  Глобинської  районної  ради  Полтавської  області  (кер.
Шрамко З.А.) (100 балів)

71. Тесленко Наталю Василівну, керівника гуртка «Основи гідробіології»
комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Станція  юних
натуралістів  Покровського  району»  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської області (100 балів)

72. Ткачук  Вікторію,  ученицю  6  класу  Бродецького  загальноосвітнього
навчально-виховного  комплексу  І-ІІІ  «Школа  –  дитячий  садок»
Козятинського  району  Вінницької  області  (кер.  Острожинська  Т.В.)
(100 балів)



73. Урсату Наталію Михайлівну, керівника гуртка  «Юні  друзі  природи»
комунального  закладу  «Березівський  міський  центр  дитячої  та
юнацької творчості» Одеської області (100 балів)

74. Учнівський  колектив  2  класу  Голицького  навчально-виховного
комплексу Болградського району Одеської області  (кер.  Кінєва О.Ф.)
(100 балів)

75. Учнівський  колектив  2  класу  Петрівського  навчально-виховного
комплексу  Покровської  райради  Донецької  області  (кер.  Тещинська
В.М.) (100 балів)

76. Учнівський колектив 2-А класу Енергодарського навчально-виховного
комплексу  «дошкільний  навчальний  заклад  –  загальноосвітній
навчальний заклад» № 9 Запорізької області (кер. Мамадалієва О.М.,
Скибинецька Є.В.) (100 балів)

77. Учнівський  колектив  4-Б  класу  комунального   закладу  «Бабинська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Бабинської сільської об’єднаної
територіальної  громади  Гощанського  району  Рівненської  області
(Верба Ю.М.) (100 балів)

78. Учнівський  колектив  5-9  класів  Станишівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Житомирської області (кер. Богда Л.С.) (100 балів)

79. Учнівський колектив 6-7 класів Менського опорного закладу загальної
середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  ім.  Т.Г. Шевченка,  вихованців  гуртка
«Юні  зоологи»  комунального закладу  «Чернігівська  обласна  станція
юних натуралістів» (кер. Боюн Л.В.) (100 балів)

80. Шило Віталія,  учня  11-А класу  Вирівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  Сарненської  районної  ради  Рівненської  області
(100 балів)

81. Шимко Богдана,  вихованця гуртка «Юні акваріумісти» комунального
закладу «Березівський міський центр дитячої та юнацької творчості»
Одеської області (кер. Ковтун Л.В.) (100 балів)

82. Шпортко Анфісу, вихованку гуртка «М’яка іграшка» Первомайського
будинку дитячої та юнацької творчості Первомайської районної ради
Харківської області (кер. Бацман О.В.) (100 балів)

83. Яцьків  Вікторію,  ученицю  Лютянської  загальноосвітньої  середньої
школи І-ІІІ ступенів Великоберенянської районної ради Закарпатської
області (кер. Перебзяк М.Ю.) (100 балів)

ІІ. Визнати  переможцями  Всеукраїнської  природоохоронної  акції
«Годівничка»  та  нагородити  грамотами  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки
України наступних учасників:

ІІ місце
1. Біднюк  Варвару,  вихованку  гуртка  «Природа  рідного  краю»

комунального  закладу  «Березівський  міський  центр  дитячої  та
юнацької творчості» Одеської області (кер. Сокаль Т.М) (80 балів)



2. Бутко  Дар’ю,  ученицю  6  класу  комунального  опорного  закладу
«Теплівський  навчально-виховний  комплекс  Станично-Луганського
району Луганської області» (кер. Красницька Л.А.) (80 балів)

3. Васильян Тетяну Іванівну, вихователя ЗДНВР  Голицького навчально-
виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступеню  –
дошкільний  навчальний  заклад»  Болградського  району  Одеської
області (80 балів)

4. Винник  Уляну  Ярославівну,  керівнику  гуртків  Надвірнянського
районного  еколого-натуралістичного  центру  для  дітей  та  юнацтва
Івано-Франківської області (80 балів)

5. Вихованців  гуртка  «Моделювання  іграшок-сувенірів»  Зборівського
районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді Тернопільської області (кер. Дуда М.Р.) (80 балів)

6. Вихованців  гуртка  «Рослинники»  комунального  закладу  «Станція
юних  натуралістів»  Рівненської  обласної  ради  Рівненської  області
(кер. Ромашко Т.Я.) (80 балів)

7. Вихованців  гуртка  «Творчість  і  здоров’я»  комунадбного  закладу
Сумської  міської  ради  –  Сумський  міський  центр  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  (кер.  Шкарупа  Т.Є.)
(80 балів)

8. Вихованців гуртка «Умілі ручки» Первомайського будинку дитячої та
юнацької  творчості  Первомайської  міської  ради  Харківської  області
(кер. Лєвикіна О.М.) (80 балів)

9. Вихованців  гуртка «Юні  географи-дослідники» Борівського будинку
дитячої та юнацької творчості  Борівської районної ради Харківської
області  на  базі  Шийківської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів
(кер. Печений А.В.) (80 балів)

10. Вихованців  гуртка  «Юні  друзі  природи»  Корюківського  центру
дитячої та юнацької творчості Корюківської міської ради Чернігівської
області (кер. Мисник Н.С.) (80 балів)

11. Вихованців  гуртка  «Юні  друзі  природи»  Машівського  закладу
середньої освіти І-ІІІ ступенів Семенівської міської ради Чернігівської
області (кер. Мирончук М.С.) (80 балів)

12. Вихованців  гуртка  «Юні  орнітологи»  будинку  дітей  та  молоді
Дубенської  міської  ради  Рівненської  області  (кер.  Потапчук  В.Д.)
(80 балів)

13. Вихованців гуртка «Юні природознавці» Виноградівського районного
еколого-натуралістичного  центру,  учнівський  колектив  3  класу
навчально-виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа»
Закарпатської області (кер. Гербик В.М.) (80 балів)

14. Вихованців гуртка «Юні садівники» Роменського центру позашкільної
освіти  та  роботи  з  талановитою  молоддю  імені  Івана  Каваларідзе
Сумської області (кер. Привідіон С.В.) (80 балів)



15. Волівецького Артема, учня 7 класу, вихованця відділу освіти, молоді,
спорту, культури і туризму Хорошівської районної держадміністрації
Хорошівського  району  Житомирської  області  (кер.  Кручак  І.П.)
(80 балів)

16. Гаврилюка  Дмитра,  учня  9  класу  Станишівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Станишівської ОТГ Житомирської області  (кер.
Богда Л.С.) (80 балів)

17. Гайданку  Вікторію,  ученицю  Ужоцької  загальноосвітньої  школи
І-ІІ ступенів Великоберезнянської районної ради Закарпатської області
(80 балів)

18. Гнатюк  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Юні  охоронці  природи»
Надвірнянського  районного  еколого-натуралістичного  центру  для
дітей  та  юнацтва  Івано-Франківської  області  (кер.  Гречанюк  Л.В.)
(80 балів)

19. Голицького  Кирила,  учня  Криворізької  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 37 м. Кривого Рогу Дніпропетровської області (кер.
Кулікова Н.М.) (80 балів)

20. Головінову  Софію,  ученицю  3-Б  класу,  вихованку  гуртка
«ЕКОСТИЛЬ»  центру  позашкільної  освіти  «Барви»  комунального
закладу  «Компаніївське  навчально-виховне  об’єднання»
Компаніївської  селищної  ради  Кіровоградської  області  (кер.
Полтавець С.В.) (80 балів)

21. Грекова  Д.М.,  керівнику  гуртка  Дмитрівського  навчально-виховного
комплексу  ім.  С.С.  Курогло  Болградської  районної  ради  Одеської
області (80 балів)

22. Григоренко  Ганну  Вікторівну,  керівника  гуртка  комунального
позашкільного  навчального  закладу  «Станція  юних  натуралістів
Тернівського  району»  Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської
області (80 балів)

23. Грушак  Андрія,  учня  4  класу  комунальної  установи  Романівської
районної  ради  «Опорний  навчальний  заклад
«Старочуднівськогутянський  заклад  загальної  середньої  освіти
І-ІІІ ступенів» Житомирської області (кер. Вольнова Н.С.) (80 балів) 

24. Дідківську Галину Василівну, вчителя біології Базарського навчально-
виховного  комплексу  «загальноосвітній  навчальний  заклад
І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад»  Народиицької
селищної ради Житомирської області (80 балів)

25. Драганову  Марію  Іванівну,  вчителя  Дмитрівського  навчально-
виховного  комплексу  ім.  С.С.  Курогло  Болградської  районної  ради
Одеської області (80 балів)

26. Дуганяк  Вероніку,  ученицю  1-А  класу  Миколаївського  навчально-
виховного комплексу Львівської області (кер. Гуменна Г.І.) (80 балів)



27. Дуркот  Яну,  ученицю  Верховинобистрянської  загальноосвітньої
школи  І-ІІ  ступенів  Великоберезнянського  району  Закарпатської
області (кер. Олень О.Ю.) (80 балів)

28. Дяків  Ярослава,  учня 9  класу Ожидівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Буського району Львівської області (кер. Данилиха О.М.)
(80 балів)

29. Заїку  Юлію,  вихованку  гуртка  «Флористика»  комунального
позашкільного  навчального  закладу  «Станція  юних  натуралістів
Тернівського  району»  Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської
області (кер. Ковтун Г.Є.) (80 балів)

30. Іванюк  Олену  Василівну,  вчителя  2  класу  Бистрицької
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Бердичівської  районної  ради
Житомирської області (80 балів)

31. Ісакову Тетяну Сергіївну, керівника гуртка «Природа рідного краю»
Ківерцівського  районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді (80 балів)

32. Карбовник Соломію, ученицю 7 класу загальноосвітньої школи № 74
м. Львова (Карбовник І.А.) (80 балів)

33. Кириченко  Г.В.,  класного  керівника  5-Б  класу  Голопристанської
гімназії Херсонської області (80 балів)

34. Кисса  В.Г.,  вчителя  Дмитрівського  навчально-виховного  комплексу
ім. С.С.  Курогло  Болградської  районної  ради  Одеської  області
(80 балів)

35. Ковальчука  Артема,  учня  1  класу  Мохнацької  філії  І-ІІ  ступенів
Корнинського опорного освітнього закладу І-ІІІ ступенів Корнинської
селищної ради Житомирської області (кер. Ковальчук Б.Ю.) (80 балів)

36. Ковтун Ларису Володимирівну, керівника гуртка «Юні натуралісти»
комунального  закладу  «Березівський  міський  центр  дитячої  та
юнацької творчості» Одеської області (80 балів)

37. Козловську  Оксану,  ученицю  11  класу  комунальної  установи
Симонівського закладу середньої освіти І-ІІІ ступенів Ємільчинської
міської  ради  Житомирської  області  (кер.  Жовновський  Ю.О.)
(80 балів)

38. Колос  Анну,  вихованку  гуртка  «Перші  кроки  в  англійську  мову»
комунального  позашкільного навчального  закладу  «Районна  станція
юних натуралістів» Покровської районної ради Донецької області (кер.
Мартиненко Т.С.) (80 балів)

39. Копчу  М.М.,  методиста  екології  та  природоохоронної  роботи
Закарпатського обласного центру учнівської молоді (80 балів)

40. Коцанюк  Вікторію,  ученицю  Удачненської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  Покровської  районної  ради  Донецької  області  (кер.
Перова Н.М.) (80 балів)



41. Кришель  Іванну  Федорівну, класного керівника  5  класу  Голицького
навчально-виховного  комплексу  Болградського  району  Одеської
області (80 балів)

42. Курочкину  Любов,  вихованку  гуртка  «Флористика»  комунального
позашкільного  навчального  закладу  «Станція  юних  натуралістів
Тернівського  району»  Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської
області (кер. Ковтун Г.Є.) (80 балів)

43. Ладан Наталію, ученицю 8 класу Вацлавпільської гімназії Пулинської
селищної ради Житомирської області (80 балів)

44. Лазаренка  Михайла,  вихованця  гуртка  «Природа  рідного  краю»
Рокосівського  закладу  загальної  середньої  освіти  Хустського
районного  еколого-туристичного  центру  Закарпатської  області
(Келемен М.В.) (80 балів)

45. Лебеденко  Андрія,  учня  6  класу  Роздольненської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  -  дошкільний  навчальний  заклад  Херсонської
області (кер. Харковській Н.П., Приймі С.А.) (80 балів)

46. Маздор Лілію Іванівну, керівника гуртка комунального позашкільного
навчального  закладу  «Станція  юних  натуралістів  Тернівського
району»  Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської  області
(80 балів)

47. Мартинюк  Наталію,  ученицю  7  класу  Юрівської  загальноосвітньої
школи  І-ІІ  ступенів  Олевської  ОТГ  Житомирської  області  (кер.
Мартинюк Л.М.) (80 балів)

48. Мойш  Юлію,  ученицю  6  класу  закладу  загальної  середньої  освіти
І-ІІІ ступенів № 3 ім. Героя України Р. Точина м. Ходорів Львівської
області (Туряниця М.Г.) (80 балів)

49. Мочульську  Тетяну,  вихованку  гуртка  «Мистецтво  нашого  народу»
Чечельницької районної станції юних натуралістів Вінницької області
(кер. Попович О.В.) (80 балів)

50. Нагребельну Марію, ученицю 7 класу Крилівської загальноосвітньої
школи  І-ІІ  ступенів  Андрушівського  району  Житомирської  області
(80 балів)

51. Назаренко Аліну, вихованку комунального позашкільного навчального
закладу  «Станція  юних  натуралістів  Тернівського  району»
Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської  області  (кер.
Маздор Л.І.)(80 балів)

52. Нікітіну  Алісу,  ученицю  5-В  класу  комунального  закладу  освіти
«Спеціалізована школа № 134 гуманістичного навчання та виховання»
Дніпровської міської ради Дніпропетровської області (80 балів)

53. Олексочку Н.В., вихователя Макарівського закладу дошкільної освіти
«Дзвіночок» Андрушівського ОТГ Житомирської області (80 балів)

54. Онопрієнко  Дмитра,  вихованця  гуртка  «Юні  друзі  природи»
комунального  закладу  «Березівський  міський  центр  дитячої  та
юнацької творчості» Одеської області (кер. Урсата Н.М.) (80 балів)



55. Павлову  О.В.,  вихователя  –  методиста  комунального  закладу
«дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 162 комбінованого
типу» Криворізької міської ради Дніпропетровської області (80 балів)

56. Павлушенко  Гавриіла,  учня  5  класу  Юрівської  загальноосвітньої
школи  І-ІІ  ступенів  Олевської  ОТГ  Житомирської  області  (кер.
Климовець В.І.) (80 балів)

57. Папави  Маргариту,  ученицю  9  класу  Роздольненської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  -  дошкільний  навчальний
заклад  Херсонської  області  (кер.  Харковській  Н.П.,  Приймі  С.А.)
(80 балів)

58. Печеную Юлію, вихованку Борівського будинку дитячої та юнацької
творчості Борівської районної ради Харківської області (кер. Печений
А.В.) (80 балів)

59. Поліщук  Лілію,  вихованку  гуртка  «Майстерня  народної  творчості»
Чечельницької районної станції юних натуралістів Вінницької області
(кер. Мураховська Н.В.) (80 балів)

60. Почекайло  Дмитра,  учня  5  класу  навчально-виховного  комплексу
«загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – Тернівський ліцей»
Криворізької  міської  ради,  вихованець  гуртка  «Юні  лісівники»
комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Станція  юних
натуралістів  Тернівського  району»  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської області (кер. Пархоменко Н.Н.) (80 балів)

61. Процик  Ольгу,  вихованку  гуртка  «Бісероплетіння»  Козівського
дитячого  парку  «лісова  пісня»  Тернопільської  області  (кер.
Лозінська Л.Є.) (80 балів)

62. Раділову  Ольгу,  ученицю  2  класу  Галицького  навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний
навчальний заклад» Болградської районної ради Одеської області (кер.
Бернова А.Л.) (80 балів)

63. Рзаєву  Лейлу,  ученицю  4-А  класу  Криворізької  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  №  45  Дніпропетровської  області  (кер.
Булгака А.А.) (80 балів)

64. Рибак Діану, вихованку гуртка «Бісероплетіння» Козівського дитячого
парку  «лісова  пісня»  Тернопільської  області  (кер.  Лозінська  Л.Є.)
(80 балів)

65. Ридоша Ростислава,  учня 8 класу Нагірненської  середньої  загальної
освіти  І-ІІІ  ступенів  Самбірського  району  Львівської  області
(Завада О.І.) (80 балів)

66. Россохху  Олену  Валеріївну,  керівника  гуртка  «Вироби  з  бісеру»
Іванівського  районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Київської області (80 балів)

67. Самойленко  Олександру,  ученицю  3  класу  Манжеліївської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу



О.О.Чайки Глобинської райради Полтавської області (кер. Даниленко
Ю.М.) (80 балів)

68. Самойлову  А.В.,  завідуючу  відділом  екології  та  природоохоронної
роботи Закарпатського обласного центру учнівської молоді (80 балів)

69. Сарнавську Олену Василівну, керівнику гуртків – методисту центру
дитячої та юнацької творчості Овруцької міської ради Житомирської
області (80 балів)

70. Терепу  Тетяну,  ученицю  7  класу  Тростянчицької  середньої
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Тростянецького  району
Вінницької області (80 балів)

71. Терпіловську Єву, ученицю 8 класу Голицького навчально-виховного
комплексу, вихованку гуртка «Юні охоронці природи» Болградського
районного центру дитячої та юнацької творчості Одеської області (кер.
Андрєєва Ж.Д.) (80 балів)

72. Тітченко  Ірину  Володимирівну,  керівника  гуртка  комунального
позашкільного  навчального  закладу  «Станція  юних  натуралістів
Тернівського  району»  Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської
області (80 балів)

73. Учнівське лісництво «Совенятко» Роменської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 11 Сумської області (кер. Зеленська В.В., Стебко О.І.)
(80 балів)

74. Учнівський  колектив  1  класу  Андрушівського  ліцею  імені
А.Н. Вітрука Житомирської області (кер. Куценко Ю.Ю,) (80 балів)

75. Учнівський колектив  1  класу Зольнянської  загальноосвітньої  школи
І-ІІ  ступенів  Олевської  ОТГ  Житомирської  області  (кер.
Драгальчук В.Ф.) (80 балів)

76. Учнівський  колектив  1-4  класів  Могилянівської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Острозької  районної  ради  Рівненської  області
(кер. Ілліна І.В.) (80 балів)

77. Учнівський  колектив  1-А  класу  середньої  загальноосвітньої  школи
№ 22 ім. В. Стефаника м. Львова (кер. Плювак Л.В.) (80 балів)

78. Учнівський колектив 3-А класу ліцею № 25 м. Житомира (80 балів)
79. Учнівський  колектив  5  класу  навчально-виховного  комплексу

«Білашівська загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів – дитячий садок»
Рівненської області (кер. Шинкарук Т.І.) (80 балів)

80. Учнівський  колектив  6  класу  Костобобрівського  закладу  середньої
освіти І-ІІІ ступенів Семенівської райдержадміністрації Чернігівської
області (кер. Тупиця В.С.) (80 балів)

81. Учнівський  колектив  7  класу  Ємільчицького  закладу  загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1 Ємільчицька ОТГ Житомирської
області (кер. Чиж І.І.) (80 балів)

82. Учнівський колектив 7-А класу Корюківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 1 Чернігівської області (кер. Макар Л.П.) (80 балів)



83. Учнівський  колектив  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 4
комунальної  власності  територіальної  громади  м.  Жмеринка
Вінницької області ()кер. Стовбчата І.В.) (80 балів)

84. Учнівський колектив  Лукашівського навчально-виховного комплексу
(заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів – заклад дошкільної
освіти)  Красноградської  районної  ради  Харківської  області  (кер.
Яворська І.А.) (80 балів)

85. Учнівський  колектив  Мелітопольського  навчально-виховного
комплексу  №  16  Мелітопольської  міської  ради  Запорізької  області
(кер. Браун О.О.) (80 балів)

86. Учнівський  колектив  Новобілокоровицької  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  №  3  Білокоровицької  сільської  ради
Новобілокоровицький селищний осередок «Сяйво» ВДС «Екологічна
варта» Житомирської області (80 балів)

87. Ушакову Ангеліну, ученицю 3-Б класу Криворізької середньої школи
№ 9 м. Кривого Рогу (кер. Кочерга Н.М.) (80 балів)

88. Фальосу Марію Іванівну, вчителя початкових класів Старожадівського
навчально-виховного  комплексу  Сторожинецької  ОТГ  Чернівецької
області (80 балів)

89. Федич Василя, учня Верховинобистрянської загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів Великоберезнянського району Закарпатської області (кер.
Олень О.Ю.) (80 балів)

90. Фесенка  Дмитра,  учня  7-А  класу  Житомирської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 5 м. Житомира (кер. Мацкевич С.М.) (80 балів)

91. Фещук  Анастасію,  ученицю  5-А  класу  Черняхівської  гімназії
Житомирської області (кер. Фіщук Т. М.) (80 балів)

92. Цвяткова Дмитра, учень 3 класу Вільненського навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний
навчальний заклад» Тарутинського району Одеської області (Цвяткова
Н.І.) (80 балів)

93. Чеканнікову  Ксенію,  ученицю  4-А  класу  комунального  закладу
«Спеціалізована  школа  з  поглибленим  вивченням  іноземних  мов
І ступеня  –  колегіум  №  16»  Кам’янської  міської  ради
Дніпропетровської області (80 балів)

94. Череп  Наталію  Петрівну,  вчителя  біології  Пісківського  закладу
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів ім. П.Г. Тичини Бобровицької
міської ради Чернігівської області (80 балів)

95. Чижську  Дар’ю,  ученицю  11  класу  Грозинської  гімназії
Коростенського  району  Житомирської  області  (кер.  Прус  Л.М.)
(80 балів)

96. Шаранича Назарія,  учня 5  класу Ужоцької  загальноосвітньої  школи
І-ІІ ступенів Закарпатської області (кер. Курей М.В.) (80 балів)

user
Подсвеченный



97. Шимчук Крістіну, вихованку гуртка «Юні екологи» центру дитячої та
юнацької  творчості  Овруцької  міської  ради  Житомирської  області
(80 балів)

ІІІ. Визнати  переможцями  Всеукраїнської  природоохоронної  акції
«Годівничка»  та  нагородити  грамотами  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки
України наступних учасників:

ІІІ місце
1. Андрєєву  Жанну  Дмитрівну,  вчителя  історії  Голицького  навчально-

виховного  комплексу,  керівника  гуртка  «Юні  охоронці  природи»
Болградського районного центру дитячої та юнацької творчості Одеської
області Болградського району Одеської області (60 балів)

2. Бакулевську В.О., керівника гуртків Чечельницької районної станції юних
натуралістів Вінницької області (60 балів)

3. Баран  Яну,  ученицю  Лютянської  загальноосвітньої  середньої  школи
І-ІІІ  ступенів  Великоберенянської  районної  ради  Закарпатської  області
(кер. Перебзяк М.Ю.) (60 балів)

4. Бахуринську Ірину, ученицю 7-А класу, вихованку гуртка «Флористика»
центру  позашкільної  освіти  м.  Коростеня  Житомирської  області  (кер.
Бахуринська В. І.) (60 балів)

5. Бойко  Нелю  Володимирівну,  вчителя  Радивилівського  навчально-
виховного  комплексу  «Школа  №  1  –  гімназія»  Рівненської  області
(60 балів)

6. Будаєву Н.С., керівнику гуртка «Природа рідного краю» Сахновщинської
станції  юних  натуралістів  Сахновщинської  районної  ради  Харківської
області (60 балів)

7. Васильян  Аліну,  ученицю  4  класу  Галицького  навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний
заклад» Болградської районної ради Одеської області (кер. Бернова А.Л.)
(60 балів)

8. Васютич Богдана, вихованця учнівського лісництва комунального закладу
«Будинок школяра Любомльської міської ради» Волинської області (кер.
Антонюк П.С.) (60 балів)

9. Вихованок гуртка «Юні орнітологи» Васильківської міської станції юних
натуралістів  Васильківської  міської  ради  Київської  області  (кер.
М’ягкій Н.М.) (60 балів)

10.Вихованців  гуртка  «Зелений гомін»  Чаплинської  спеціалізованої  школи
І-ІІІ ступенів Чаплинської селищної ради Херсонської області (кер. Канюк
І.М.) (60 балів)

11.Вихованців  гуртка  «Юний  орнітолог»  комунального  закладу  «Станція
юних натуралістів Радомишльської міської ради» Житомирської області
(кер. Залуцька К.П.) (60 балів)



12.Вихованців  гуртка  «Юні  друзі  природи»  комунальної  установи
Романівської  районної  ради  «Опорний  навчальний  заклад
«Старочуднівськогутянський  заклад  загальної  середньої  освіти
І-ІІІ ступенів» Житомирської області (кер. Вольнова Н.С.) (60 балів)

13.Вихованців  гуртка «Юні  знавці  природи» Будівельнівського навчально-
виховного  комплексу:  загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів,  дошкільний
навчальний  заклад  «Зернятко»  Глухівської  районної  ради  Сумської
області (кер. Воробйова Н.В.) (60 балів)

14.Вихованців гуртка «Юні квітникарі» Тернопільського обласного центру
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  (кер.  Намака Т.Л.)
(60 балів)

15.Вихованців  гуртка  «Юні  орнітологи»  комунального  позашкільного
навчального  закладу  Білопільської  районної  ради  «Центр  дитячої  та
юнацької творчості» Сумської області (кер. Ралка В.Й.) (60 балів)

16.Вихованців  гуртка  «Юні  орнітологи»  та  «Природа  рідного  краю»
Балаклійської  станції  юних  натуралістів  Балаклійської  районної  ради
Харківської області (кер. Волкодав О.О.) (60 балів)

17.Вихованців  гуртка  «Юні  охоронці  природи»  Яготинського  районного
будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Київської  області  (Бойко Н.В.)
(60 балів)

18.Воронко Ірину Петрівну, вчителя  Радивилівського навчально-виховного
комплексу «Школа № 1 – гімназія» Рівненської області (60 балів)

19.Голяк Тетяну Петрівну, культорганізатора Іванківського районного центру
дитячої та юнацької творчості Київської області (60 балів) 

20.Демченко  Ольгу  Михайлівну,  вчителя  біології  Холминської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чернігівської області (60 балів)

21.Добра Романа, учня 5 класу Буштинського ліцею Тячівської районної ради
Закарпатської області (60 балів)

22.Дроздовську  Світлану  Михайлівну, керівнику  гуртка  «Срібні  джерела»
Золотоніського  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Золотоніської
міської ради та виконавчого комітету Черкаської обласної ради Черкаської
області (60 балів)

23.Захаренко Катерину, вихованку гуртка «Юні друзі природи» комунального
закладу  «Березівський  міський  центр  дитячої  та  юнацької  творчості»
Одеської області (кер. Урсата Н.М.) (60 балів)

24.Ігнатову  Катерину  Борисівну,  вчителя  Дмитрівського  навчально-
виховного  комплексу  ім.  С.С.  Курогло  Болградської  районної  ради
Одеської області (60 балів)

25.Карташову  Аліну,  ученицю  3  класу  Новотроїцької  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Покровського  району  Донецької  області  (кер.
Юркевич Н.Б.) (60 балів)

26.Клименко  Андрія,  учня  3  класу  Державної  спеціалізованої  художньої
школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні» Полтавської
області (60 балів)



27.Клименко  Вікторію,  ученицю  3  класу  Державної  спеціалізованої
художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішні»
Полтавської області (60 балів)

28.Кондратюк  Діану,  ученицю  7  класу  Василівської  філії  І-ІІ  ступенів
ім. М.М.  Глови  Андрушівського  опорного  закладу  ім.  А.Н. Вітрука
Житомирської області (кер. Ратушна Ю.В.) (60 балів)

29.Кормільцеву  Софію,  вихованку  гуртка  «Юні  друзі  природи»
комунального закладу «Березівський міський центр дитячої та юнацької
творчості» Одеської області (кер. Урсата Н.М.) (60 балів)

30.Кравцову  Олександру  Анатоліївну,  вчителя  лісництва  Коробівського
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районної ради Черкаської
області (60 балів)

31.Кравчук  Евеліну,  вихованку  гуртка  «Образотворче  мистецтво»
комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Центр  дитячої  та
юнацької  творчості  «Гармонія»  Криворізької  міської  ради
Довгинцівського району Дніпропетровської  області  (кер.  Злиднєва Н.В.)
(60 балів)

32.Краснощок  Аріну,  вихованку  гуртків  «Текстильна  лялька»,  «Юні
екскурсоводи»  Богуславського  районного  центру  дитячої  та  юнацької
творчості Київської області (кер. Комісаренко І.М.) (60 балів)

33.Левченко  Назара,  учня  Криворізької  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  №  37  м.  Кривого  Рогу  Дніпропетровської  області  (кер.
Кулікова Н.М.) (60 балів)

34.Логвиненко Наталію, керівника гуртка «Журналістика» Будинку творчості
дітей  та  юнацтва  Мирноградської  міської  ради  Донецької  області
(60 балів)

35.Майстренко Людмилу  Юріївну, керівника  гуртка  «Умілі  руки»  на  базі
Олізарівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Київської  області
(60 балів)

36.Мартинюк  Софію,  ученицю  9  класу  Нагірненської  середньої
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Самбірського  району  Львівської
області (кер. Завада О.І.) (60 балів)

37.Махалкіну  Надію,  вихованку  гуртка  «Лісівники»  комунального
позашкільного  навчального  закладу  «Станція  юних  натуралістів
Тернівського  району»  Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської
області (кер. Небелиця В.А.) (60 балів)

38.Мельниченко  Владислава,  учня  1  класу  Возненсенського  Другого
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –
дошкільний навчальний заклад» Одеської області (кер. Мельниченко Г.С.)
(60 балів)

39.Найдьонову  Карину,  ученицю  6  класу  навчально-виховного  комплексу
«Петрівська  загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  –  дошкільний



навчальний заклад» Покровської  районної ради Донецької  області  (кер.
Беспала Н.М.) (60 балів)

40.Онищука Володимира, вихованця гуртка «Юні дослідники» комунального
закладу  «Березівський  міський  центр  дитячої  та  юнацької  творчості»
Одеської області (кер. Урсата Н.М.) (60 балів)

41.Осипенко Богдана, учня Пиріжківського навчально-виховного комплексу
«дошкільний навчальний заклад  -   загальноосвітній  навчальний заклад
І-ІІІ  ступенів»  Малинського  району  Житомирської  області  (кер.
Якименко О.М.) (60 балів)

42.Пащенко  Яну,  ученицю  9-А  класу  комунального  закладу  освіти
«Спеціалізована  школа  № 134  гуманістичного  навчання  та  виховання»
Дніпровської міської ради Дніпропетровської області (60 балів)

43.Перінгу  Таїсію,  вихованку  гуртка  «Юні  дослідники»  комунального
закладу  «Березівський  міський  центр  дитячої  та  юнацької  творчості»
Одеської області (кер. Урсата Н.М.) (60 балів)

44.Петрик Наталію Іванівну, керівника гуртка «Юні лісівники-дендрологи»
Волинського обласного еколого-натуралістичного центру (60 балів)

45.Петрову Валентину Михайлівну, вчителя української мови та літератури
Голицького  навчально-виховного  комплексу  Болградського  району
Одеської області (60 балів)

46.Петрову  Єлизавету,  ученицю  8  класу  Галицького  навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний
заклад» Болградської районної ради Одеської області (кер. Бернова А.Л.)
(60 балів)

47.Плахотнюк Анастасію,  ученицю 4-А класу середньої  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  №  1  Крижопільського  району  Вінницької  області
(60 балів)

48.Прозапас  Аліну,  ученицю  6-А  класу  Цепцевицької  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Рівненської області (60 балів)

49.Прокопчука  Ярослава,  учня  6  класу  Кошелівської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Пулинського  району  Житомирської  області  (кер.
Левицька О.Й.) (60 балів)

50.Пчолкіну  Анастасію,  вихованку  гуртка  «Образотворче  мистецтво»
комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Центр  дитячої  та
юнацької  творчості  «Гармонія»  Криворізької  міської  ради
Довгинцівського району Дніпропетровської області (кер. Злиднєва Н.В.)
(60 балів)

51.Рак  Даніелу,  ученицю  8  класу  Вонігівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Закарпатської області (кер. Клим М.В.) (60 балів)

52.Рак  Любов  Борисівну,  керівника  гуртка  «Природолюб»  комунального
закладу «Центр дитячої  та  юнацької  творчості  Світловодської  районної
ради» Кіровоградської області (60 балів)



53.Ремішевську Карину, ученицю 8-А класу Навчально-виховного комплексу
№  3  у  складі  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  та  ліцею
Хмельницької області (кер. Лісова Г. Й.) (60 балів)

54.Рудюк  Зою  Павлівну,  керівника  гуртка  комунального  позашкільного
навчального  закладу  «Будинок  дитячої  творчості»  Андрушівської
районної ради Андрушівського району Житомирської області (60 балів)

55.Сингаєвську Софію, вихованку гуртка «Природознавство» комунального
закладу позашкільної освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр»
Житомирської обласної ради Житомирської області (кер. Гнітецька З.К.)
(60 балів)

56.Сич  Артема,  вихованця  гуртка  «Природознавство»  комунального
позашкільного навчального закладу «Обласний еколого-натуралістичний
центр»  Житомирської  обласної  ради  Житомирської  області  (кер.
Гнітецька З.К.) (60 балів)

57.Сівакову  О.В.,  керівника  гуртка  еколого-натуралістичного  напряму
«Природа  рідного  краю»  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Лиманської районної ради Одеської області (60 балів)

58.Сімоник  Поліну,  ученицю  5  класу,  вихованку  гуртка  «Сувенір»
Бершадської  станції  юних  натуралістів  Вінницької  області  (кер.
Медвідь Н.Л.) (60 балів)

59.Смаль Софію, ученицю 4 класу Василівської філії І-ІІ ступенів «Опорний
заклад  освіти  Андрушівська  гімназія  І-ІІІ  ступенів  ім.  А.Н.  Вітрука»
Попільнянського району Житомирської області (Рева І.Ю.) (60 балів)

60.Стельмах Поліну, ученицю 7 класу Луківської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  Станишівської  сільської  ради  Житомирської  області
(60 балів)

61.Столярова  Назара,  учня  5-А  класу  Житомирського  екологічного  ліцею
№ 24 (60 балів)

62.Суран-Молнар  Г.О.,  вчителя  біології  Голубинської  загальноосвітньої
школи  І-ІІ  ступенів  Свалявської  районної  ради  Закарпатської  області
(60 балів)

63.Терзі  Олену  Афанасіївну,  вчителя  біології  Дмитрівського  навчально-
виховного  комплексу  ім.  С.С.  Курогло  Болградської  районної  ради
Одеської області (60 балів)

64.Тимко Ельвіру, ученицю 10 класу Криворізької загальноосвітньої школи
№ 88 (кер. Луцик О.О.) (60 балів)

65.Ткач Валерію, ученицю 4 класу опорного навчального закладу «Заклад
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів с. Довжок Ямпільського району»
Вінницької області (кер. Сорочан Т.П.) (60 балів)

66.Учнівський колектив «Кегичівський ліцей» Харківської області (60 балів)
67.Учнівський колектив 1-11 класів Денишівської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів імені В.Г. Бондарчука Житомирської області  (кер. Умнова
Н.М.) (60 балів)



68.Учнівський  колектив  1-4  класів  комунальної  установи  Миропільської
селищної  ради  «Миропільська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»
(Миропільська ОТГ) Житомирської області (кер. Нікончук С.Л.) (60 балів)

69.Учнівський колектив 1-В класу загальноосвітньої школи І  ступеня № 2
Мелітопольської  міської  ради  Запорізької  області  (кер.  Русєва  Н.В.)
(60 балів)

70.Учнівський  колектив  2  класу  Визирської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  Лиманської  районної  ради  Одеської  області  (кер.
Семко М.Б.) (60 балів)

71.Учнівський  колектив  2-А класу  Старожадівського  навчально-виховного
комплексу Чернівецької області (кер. Фальоса М.І.) (60 балів)

72.Учнівський  колектив  3  класу  Вільненського  навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний
навчальний  заклад»  Тарутинського  району  Одеської  області.  (кер.
Стойкова М.М.) (60 балів)

73.Учнівський  колектив  3-А  класу  Андріївської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  № 2  Балаклійської  районної  ради  Харківської  області
(60 балів)

74.Учнівський колектив 4-7 та 9 класів Олександрівського закладу загальної
середньої  освіти  І-ІІ  ступенів  Семенівської  міської  ради  Чернігівської
області (кер. Захарченко О.О.) (60 балів)

75.Учнівський колектив Голопристанського навчально-виховного комплексу
«Гімназія  -  спеціалізована  школа  І  ступеня  з  поглибленим  вивченням
предметів  художнього  профілю»  Голопристанської  міської  ради
Херсонської області (кер. Попова О.О.) (60 балів)

76.Учнівський  колектив  Миколаївської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів Покровської районної ради Донецької області (60 балів)

77.Федченко  Ніну  Олександрівну,  вчителя  біології  Холминської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чернігівської області (60 балів)

78.Чернявську  Каріну,  ученицю  3-А  класу  Черняхівської  гімназії
Житомирської області (кер. Нонік Н.Л.) (60 балів)

79.Чибінь  Олену,  вихованку  гуртка  образотворчого  мистецтва
Новопсковського  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Луганської
області (60 балів)

80.Шпінь  Іллю,  учня  8  класу  Варварівської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  відділу  освіти,  молоді  і  спорту  Ємільчинської  РДА
Житомирської області (кер. Кушніровський А.А.) (60 балів)

81.Шуляренко  Тетяну,  ученицю  9  класу  Кожухівської  середньої
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Коростенького  району
Житомирської області (кер. Бех М.) (60 балів)

82.Яв’ян Любов Петрівну, вчителя початкових класів,  класному керівнику
1 класу Голицького навчально-виховного комплексу Болградського району
Одеської області (60 балів)
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83.Якимчук  Тетяну,  ученицю  7-Б  класу  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 6 м. Жмеринки Вінницької області (60 балів)

84.Яців Ірину Романівну, методисту центру дитячої  та  юнацької творчості
м. Борислава Львівської області (60 балів)

ІV. Адміністрація та педагогічний колектив Національного еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки
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




