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КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ 
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НАКАЗ 

 
_     23.10.      2019                                  м. Дніпро    № 0    70/01-04    4 

 
Про підсумки проведення 
обласного конкурсу  
юних натуралістів 
 

Керуючись наказами департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 30.09.2019 року № 506/0/212-19 “Про проведення обласного конкурсу юних 
натуралістів” та від 23.10.2019 року № 555/0/212-19 “Про підсумки проведення 
обласного конкурсу юних натуралістів”, з метою реалізації особистістю її 
потенційних можливостей, осучаснення змісту науково-дослідницької, 
пошукової, експериментальної та практичної діяльності в жовтні поточного 
року проводився зазначений вище захід. 

За підсумками проведення заходу 
 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Нагородити грамотами комунального закладу освіти “Обласний 

еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської 
обласної ради активних учасників обласного конкурсу юних натуралістів 
відповідно до витягу з протоколу, що додається. 

2. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на 
заступника директора КЗО “ОЕНЦДУМ” з навчальної роботи І.О.Майбороду, 
контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 
 

Директор          Ю. Ф. ПЕДАН 



 
Додаток до наказу 
 комунального закладу освіти  
“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” 
від  23.10. 2019  № 70/01-04  

 
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

засідання журі по підведенню підсумків обласного  конкурсу юних натуралістів 
 

від 23.10.2019 року 
Присутні всі члени журі 
 
Черга денна: 
Підведення підсумків обласного конкурсу юних натуралістів (далі - Конкурс). 
 
СЛУХАЛИ: 
Майбороду І.О., заступника директора з навчальної роботи комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді”, яка доповіла про участь учнів, творчих учнівських об’єднань та колективів закладів області в Конкурсі. 

У 2019 році участь в Конкурсі взяли учні та вихованці закладів загальної середньої та позашкільної освіти з міст: Дніпра, 
Кам’янського, Кривого Рогу, Марганця, Нікополя, Новомосковська, Павлограда, Першотравенська, Покрова, районів області: 
Васильківського, Верхньодніпровського, Дніпровського, Криворізького, Магдалинівського, Новомосковського, Солонянського, 
Томаківського, а також Вербківської, Зайцівської, Мирівської, Криничанської, Межівської, Новолатівської, Слобожанської, Софіївської, 
Томаківської, Могилівської (філія комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
“Шафран”) об’єднаних територіальних громад. 

Журі розглянуло творчі роботи від 145 учасників.  
 
УХВАЛИЛИ: 
1. Провести оцінювання творчих робіт учасників Конкурсу відповідно до критеріїв, зазначених в Умовах проведення: 

 
№ 
з/п Учасник Освітній заклад / клас  Загальний 

бал 
Місце 

Напрям “Квітникарство та озеленення” 

Номінація “Досліджуємо кращий сорт” 
Індивідуальні роботи 

1 ІЛЬЧЕНКО  
Катерина  

Вихованка гуртка “Юні дослідники біорізноманіття” комунального закладу “Дитячий 
екологічний центр” Кам’янської міської ради, учениця 10 класу комунального закладу 
“Ліцей № 13” Кам’янської міської ради;  

27 І 
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2 КОРОЛЬОВА  
Поліна  

вихованка гуртка “Юні агрохіміки” комунального закладу “Дитячий екологічний центр” 
Кам’янської міської ради, учениця 8 класу комунального закладу “Середня загальноосвітня 
школа № 32” Кам'янської міської ради; 

20 ІІІ 

3 М’ЯСНИКОВ  
Іван 

вихованець гуртка “Юні аматори зеленої архітектури“ комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних натуралістів Покровського району“ Криворізької 
міської ради, учень 8 класу Криворізької загальноосвітньої школи №32 Криворізької міської 
ради;  

13 - 

4 ДІДЕНКО  
Вероніка 

учениця 7 класу Комунального опорного закладу освіти "Кислянська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів" Зайцівської сільської ради Синельниківського району; 

25 ІІ 

5 БЕРКЕТА  
Анастасія 

вихованка гуртка “Юні натуралісти“ комунального позашкільного навчального закладу 
“Станція юних натуралістів Покровського району“ Криворізької міської ради, учениця 7 
класу Криворізького природничого ліцею;  

26 І 

6 ДАНИЛЬЧЕНКО  
Юлія 

вихованка гуртка “Юні квітникарі” Комунального закладу позашкільної освіти “Будинок 
школяра”, учениця 8 класу Чумаківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Томаківської селищної ради.  

20 ІІІ 

Номінація “Досліджуємо кращий сорт” 
Колективні роботи 

7 Вихованці гуртка 
“Любителі свійських 
та декоративних тварин” 

комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних натуралістів” 
м. Павлограда; 

14 А 

8 Вихованці гуртка  
“Юні квітникарі” 

комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних натуралістів” 
м. Павлограда; 

24 ІІ 

9 Вихованці гуртка 
“Флористика та 
фітодизайн інтер’єру” 

комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді” ( Керівник Крикун Г.В.); 

25 ІІ 

10 Вихованці гуртка “Юні 
аматори зеленої 
архітектури” 

комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді” ( Керівник Положій Л.В.). 

16 ІІІ 

Номінація “Квітковий розмай” 
Індивідуальні роботи 

11 СУШКО  
Марія 

учениця 8 класу Криворізької гімназії № 91 Саксаганського району Криворізької міської 
ради 

10 - 

12 ГАВРИЦЬКА  
Єлизавета 
 

вихованка гуртка “Юні аматори зеленої архітектури” комунального закладу “Дитячий 
екологічний центр” Кам’янської міської ради, учениця 7 класу комунального закладу 
“Середня загальноосвітня школа № 19” Кам'янської міської ради; 

14 - 

13 ДОБРИНСЬКА  
Майя 

вихованка гуртка “Юні друзі природи” комунального закладу “Дитячий екологічний центр” 
Кам’янської міської ради, учениця 5 класу комунального закладу “Навчально-виховний 
комплекс  № 26” Кам'янської міської ради; 

20 ІІІ 
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14 БЕРКЕТА  
Анастасія 

вихованка гуртка “Юні натуралісти“ комунального позашкільного навчального закладу 
“Станція юних натуралістів Покровського району“ Криворізької міської ради, учениця 7 
класу Криворізького природничого ліцею;  

15 - 

15 САВРАН  
Аліна 

вихованка філії комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” “Шафран”, учениця 5 класу філії “Могилівська ЗОШ 1-11 ст.” 
ОПКЗ “Могилівська ЗОШ І-ІІІ ст.” Могилівської сільської ради; 

18 ІІІ 

16 ЄЖОВА  
Вікторія 

учениця 11 класу Оленівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Магдалинівської 
районної ради. 

24 ІІ 

Номінація “Квітковий розмай” 
Колективні роботи 

17 Вихованці гуртка 
“Юні квітникарі” 

комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних натуралістів” 
м. Павлограда; 

25 ІІ 

18 Вихованці гуртка  
“Юні друзі природи” 

комунальний заклад “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради, комунальний 
заклад “Навчально-виховний комплекс  № 26” Кам'янської міської ради; 

14 А 

Номінація “Ландшафтний дизайн” 
Індивідуальні роботи 

19 БРАКОВЕНКО  
Даніїл  

вихованець комунального закладу “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради, 
учень Кам’янського професійного ліцею Кам’янської міської ради 

15 А 

20 М’ЯСНИКОВ  
Іван 

вихованець гуртка “Юні аматори зеленої архітектури“ комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних натуралістів Покровського району“ Криворізької 
міської ради, учень 8 класу Криворізької загальноосвітньої школи №32 Криворізької міської 
ради;  

29 І 

21 МАКАРОВА  
Софія 

учениця 7 класу Комунального опорного закладу освіти "Кислянська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів" Зайцівської сільської ради Синельниківського району; 

19 ІІІ 

22 ВАНДИШЕВА 
Єлизавета 

учениця 8 класу Криворізької гімназії № 91 Саксаганського району Криворізької міської 
ради; 

14 - 

Номінація “Ландшафтний дизайн” 
Колективні роботи 

23 Вихованці гуртка 
“Юні лісівники” 

філія комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” “Шафран”; 

29 І 

Напрям “Практична природоохоронна робота та екологія” 

Номінація “Еколого-натуралістичний похід Біощит” 
Індивідуальні роботи 

24 ЄГОРОВА  
Дарія 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних натуралістів 
Покровського району” Криворізької міської ради, учениця 10 класу комунального закладу 
“Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 62” Криворізької міської ради; 

25 І 



4 

25 КОХАНОВА  
Ангеліна 

вихованка комунального закладу “Нікопольський міський еколого-натуралістичний центр”, 
учениця 10 класу комунального закладу “Нікопольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 
№ 5”; 

10 А 

26 ЛЕВЧЕНКО  
Марія 

вихованка комунального закладу “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради, 
учениця 6 класу комунального закладу “Навчально-виховний комплекс “Загальноосвітній 
навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад” № 26” Кам’янської міської ради;  

22 ІІІ 

27 КАРАМАНОВ  
Артем 

вихованець комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних натуралістів 
Тернівського району” Криворізької міської ради, учень 8 класу комунального закладу 
“Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 110” Криворізької міської ради; 

10 А 

Номінація “Еколого-натуралістичний похід Біощит” 
Колективні роботи 

28 Вихованці гуртка 
“Основи екологічних 
знань” 

комунальний заклад “Міський еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді 
Марганецької міської ради Дніпропетровської області”; 

25 ІІ 

29 Вихованці гуртка 
“Юні зоологи” 

комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних натуралістів” м. Павлограда; 9 А 

30 Вихованці гуртка 
“Юні друзі природи” 

філія комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради “Шафран”; 

9 А 

31 Вихованці гуртка 
“Дослідник довкілля” 
учні 

комунальний позашкільний навчальний заклад “Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Дніпровської районної ради, 
комунальний заклад “Підгородненський навчально-виховний комплекс № 4 
“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад” Дніпровської 
районної ради; 

9 А 

32 Учні 6 класу комунальний заклад “Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1” 8 - 
Номінація “До чистих джерел” 

Індивідуальні роботи 

33 ШЕВЧЕНКО  
Дар’я 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних натуралістів” 
Дніпровської міської ради, учениця 10 класу комунального закладу освіти “Фінансово-
економічний ліцей наукового спрямування при Університеті митної справи та фінансів” 
Дніпровської міської ради; 

26 І 

34 ГАНЦУРА  
Кристіна 

учениця 10 класу комунального закладу освіти “Новопідгороднянська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів” Межівської селищної ради; 

26 І 

35 ЗАБІЯКА  
Надія 

учениця 8 класу комунального закладу “Кільченська загальноосвітня школа I-III ступенів” 
Магдалинівської районної ради; 

25 І 

36 СУХОМЛИН  
Дмитро  

вихованець комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних натуралістів 
Покровського району” Криворізької міської ради, учень 9 класу комунального закладу 
“Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 86” Криворізької міської ради 

25 І 
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Номінація “До чистих джерел” 
Колективні роботи 

37 Вихованці гуртка 
“Основи екологічної 
науково-дослідницької 
діяльності” 

комунальний заклад “Міський еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді 
Марганецької міської ради Дніпропетровської області”; 

25 ІІ 

38 Вихованці гуртка 
“Юний хімік” 

комунальний заклад “Міський еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді 
Марганецької міської ради Дніпропетровської області”; 

23 ІІІ 

39 Вихованці гуртка 
“Юні знавці лікарських 
рослин”, 
учні 

комунальний навчальний заклад “Криничанський центр учнівської молоді” відділу освіти, 
культури та спорту виконкому Криничанської селищної ради, 
 
комунальний заклад “Криничанська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1” 
Криничанської селищної ради; 

11 А 

40 Учні Лисківська філія І-ІІ ступенів комунального закладу “Царичанська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів” Царичанської селищної ради; 

11 А 

41 Вихованці гуртка “Юні 
охоронці природи” 

комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних натуралістів” 
м. Павлограда; 

23 ІІІ 

42 Вихованці еколого-
естетичної студії 
“Веселка” 

комунальний заклад “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради. 23 ІІІ 

43 Учні 8 класу комунальний заклад “Новолатівська середня загальноосвітня школа - загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів” Новолатівської сільської ради; 

10 А 

44 Вихованці комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних натуралістів Покровського 
району” Криворізької міської ради 

10 А 

Номінація “Грак – Птах року 2019” 
Індивідуальні роботи 

45 ЛАВРІЄНКО  
Кирило 

вихованець комунального закладу “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради, 
учень 10 класу комунального закладу “Середня загальноосвітня школа № 44” Кам’янської 
міської ради; 

25 І 

46 ХОРУЖИЙ  
Ростислав 

вихованець комунального закладу освіти “Магдалинівська районна станція юних 
натуралістів”, учень 9 класу комунального закладу “Шевська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів” Магдалинівського району; 
 

9 А 

47 КОРЖАВІНА  
Марія 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних натуралістів”  
м. Павлограда, учениця 7 класу комунального закладу “Павлоградська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 4” Павлоградської міської ради;  
 

24 ІІ 
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48 ВОЛОШКО  
Юлія 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради, учениця 6 класу 
комунального закладу “Підгородненський навчально-виховний комплекс № 3 
“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад” Дніпровської 
районної ради; 

6 - 

49 МЕНЬКО  
Валерія 

вихованка комунального навчального закладу “Криничанський центр учнівської молоді” 
відділу освіти, культури та спорту виконкому Криничанської селищної ради; 

8 - 

50 ЧАБАНЕЦЬ  
Владислава 

учениця 7 класу комунального закладу “Навчально-виховний комплекс № 2 (середня школа 
І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад)” м. Покрова; 

5 - 

51 ДЕРГАЧОВ  
Артем 

учень 6 класу комунального закладу “Загальноосвітній ліцей” м. Покрова; 6  

52 МУШТАТ  
Владлена 

учениця 8 класу комунального закладу “Вербківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Вербківської сільської ради; 

9 А 

53 ШУРАЄВА  
Софія 

вихованка комунального закладу “Нікопольський міський еколого-натуралістичний центр”, 
учениця 5 класу комунального закладу “Нікопольський навчально-виховний комплекс № 15 
“Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – гімназія” м. Нікополя; 

7 - 

54 СВИРИД  
Олександра 

вихованка гуртка “Юні орнітологи”, учениця 6 класу комунального закладу “Іверський 
заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів” Солонянської районної ради; 

9 А 

55 ЯЦЮК  
Ніка 

учениця 9 класу комунального закладу “Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 
37” Криворізької міської ради; 

7 - 

56 ІВАЩЕНКО  
Дар’я 

вихованка природоохоронного гуртка “Паросток”, учениця 7 класу комунального закладу 
освіти “Демуринська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів” Межівської селищної ради; 

22 ІІІ 

Номінація “Грак – Птах року 2019” 
Колективні роботи 

57 Вихованці 
 
учні 7 класу 

комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних натуралістів” Дніпровської 
міської ради, 
комунальний заклад освіти “Середня загальноосвітня школа № 62” Дніпровської міської 
ради; 

28 І 

58 Вихованці  філія комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради “Шафран”; 

24 ІІ 

59 Вихованці гуртка 
“Любителі декоративних 
і свійських тварин” 

комунальний заклад “Міський еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді 
Марганецької міської ради Дніпропетровської області”; 

22 ІІІ 

60 ВОЛОШИНА  
Аріана та 
БУРКАЦЬКИЙ 
Михайло 

учні 11 класу комунального закладу “Криничанська середня загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 1” Криничанської селищної ради; 

8 - 
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61 Учні комунальний заклад “Чаплинська середня загальноосвітня опорна школа” Васильківського 
району; 

8 - 

62 Вихованці гуртка 
“Екологічна варта” 

комунальний заклад “Середня загальноосвітня школа № 4” м. Покрова; 9 А 

63 Учні комунальний заклад “Середня загальноосвітня школа № 9” м. Покрова; 7 - 
64 Учні комунальний заклад “Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 125” Криворізької 

міської ради; 
6 - 

Номінація “Вчимося заповідувати” 
Індивідуальні роботи 

65 ШАРКУН  
Єлизавета 

вихованка комунального закладу “Нікопольський міський еколого-натуралістичний 
центр”, учениця 11 класу комунального закладу “Нікопольська спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів № 5”; 

24 ІІ 

66 МАРКОВА  
Ганна 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних натуралістів” 
м. Павлограда, учениця 7 класу комунального закладу “Павлоградська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 18 з інтернатним відділенням” Павлоградської міської ради; 

21 А 

67 АРТАМОНОВА  
Ірина 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних натуралістів” 
м. Павлограда, учениця 7 класу комунального закладу “Павлоградська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 18 з інтернатним відділенням” Павлоградської міської ради; 

10 А 

68 БРИЛЬОВА 
Аліна 

вихованка комунального закладу “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради, 
учениця 5 класу комунального закладу “Середня загальноосвітня школа № 30” Кам’янської 
міської ради; 

10 А 

Номінація “Вчимося заповідувати” 
Колективні роботи 

69 Вихованці гуртка 
“Основи біоетики” 

комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних натуралістів” Дніпровської 
міської ради, 

10 А 

70 КУЛЯБА  
Антон та  
ГОРЖІЙ  
Андрій 

вихованці філії комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради “Шафран”, учні 8 класу 
Могилівської філії І-ІІ ступенів опорного комунального закладу “Могилівська 
загальноосвітня школа І -ІІІ ступенів ім. І.М.Шишканя” Могилівської сільської ради; 

21 А 

71 Вихованці гуртка 
“Дендрологія з 
основами озеленення” 

комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді” Дніпропетровської обласної ради; 

20 А 

72 Учні 6 класу комунальний заклад “Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1” 9 А 
Номінація “Живи, Земле” 

Індивідуальні роботи 

73 СІРІДЮК  
Микита 

учень 11 класу комунального закладу “Слобожанський навчально-виховний комплекс № 1 
“Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – Центр позашкільної освіти” 

27 І 
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Слобожанської селищної ради; 
74 ХОЛЯВКО  

Анастасія 
вихованка комунальної установи “Центр позашкільної освіти” Томаківського району, 
учениця 8 класу комунального закладу “Томаківський навчально-виховний комплекс 
“загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад” №1” Томаківської 
районної ради; 

8 - 

75 ПРОЦЕНКО  
Анна 

вихованка комунального закладу освіти “Магдалинівська районна станція юних 
натуралістів”, учениця 6 класу комунального закладу “Очеретуватівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів” Магдалинівської райдержадміністрації; 

24 ІІ 

76 ПРИЛУЦЬКА  
Євгенія 

вихованка гуртка “Журавка” комунального закладу позашкільної освіти “Центр 
позашкільної освіти” Новомосковського району; 

6 - 

77 ГОРШКОВА  
Вероніка 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних натуралістів 
Покровського району” Криворізької міської ради, учениця 10 класу комунального закладу 
“Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 62” Криворізької міської ради; 

24 ІІ 

78 МЕЛЕЖИК  
Олександра 

учениця 11 класу комунального закладу освіти “Межівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 1” Межівської селищної ради; 

23 ІІ 

79 ДЕМИДЕНКО  
Кирило 

учень 11 класу комунального закладу “Слобожанський навчально-виховний комплекс № 1 
“Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – Центр позашкільної освіти” 
Слобожанської селищної ради; 

9 А 

80 ЗІНОВ’ЄВ  
Арсеній 

учень 9 класу комунального закладу “Слобожанський навчально-виховний комплекс № 1 
“Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – Центр позашкільної освіти” 
Слобожанської селищної ради; 

9 А 

81 ЧУНДИШКО  
Діана 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради, учениця 11 
класу комунального закладу “Обухівська загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ступенів” 
Дніпровської районної ради; 

23 ІІ 

82 ШВЕЦОВА  
Карина 

учениця 7 класу комунального закладу “Красівський навчально-виховний комплекс 
(загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад)” Криворізької 
районної ради; 

23 ІІ 

83 РУДЕНКО  
Дмитро 

вихованець комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних натуралістів 
Покровського району” Криворізької міської ради, учень 4 класу комунального закладу 
“Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 57” Криворізької міської ради; 

12 А 

84 ГАЙДУК  
Уляна 

учениця 11 класу комунального закладу освіти “Новогригорівська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів школи” Межівської селищної ради; 

22 ІІІ 

85 КОВАЛЬ  
Софія 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних натуралістів 
Тернівського району” Криворізької міської ради, учениця 6 класу комунального закладу 
“Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 78” Криворізької міської ради; 
 

22 ІІІ 
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86 ЛЕОНОВА  
Катерина 

комунального закладу “Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2”; 6 - 

Номінація “Живи, Земле!” 
Колективні роботи 

87 Вихованці гуртка 
“Загальна біологія” 

комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних натуралістів” 
м. Павлограда; 

23 ІІІ 

88 Учні комунальний заклад “Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 68” Криворізької 
міської ради; 

8 - 

89 Вихованці гуртка “Юні 
квітникарі” 
учні 

комунальний заклад позашкільної освіти “Будинок школяра” Томаківської селищної ради, 
 
комунальний заклад “Чумаківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Томаківської 
селищної ради. 

22 ІІІ 

90 Екологічний осередок 
“БІОСЛАВ” 

комунальний заклад “Середня загальноосвітня школа № 6 - загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІІ ступенів” м. Новомосковська; 

8 - 

91 Учні комунальний заклад “Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2”. 8 - 
Напрям “Експериментальна робота з біології, продуктивна праця та дослідницька робота   

в галузі сільського та лісового господарства” 

Номінація: “Дослідницький марафон” 
Індивідуальні роботи 

92 ФІЛІППОВА  
Анастасія 

учениця 10 класу комунального закладу освіти “Володимирівська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів” Межівської селищної ради; 

30 І 

93 КРАВЧЕНКО  
Анна 

вихованка комунального закладу освіти “Магдалинівська районна станція юних 
натуралістів” Магдалинівської районної ради, учениця 9 класу комунального закладу 
“Заплавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Магдалинівської районної ради; 

23 ІІІ 

94 ЯЦЕНКО  
Антон 

учень 6 класу комунального закладу “Новомиколаївська загальноосвітня школа №1 І-ІІІ 
ступенів” Верхньодніпровського району; 

12 А 

95 КУЗЬМІН  
Святослав 

вихованець комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних натуралістів 
Покровського району” Криворізької міської ради, учень 6 класу комунального закладу 
“Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №111” Криворізької міської ради,  

25 ІІ 

96 КОВАЛЬ  
Софія 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних натуралістів 
Тернівського району” Криворізької міської ради, учениця 6 класу комунального закладу 
“Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №78” Криворізької міської ради,  

8  

97 МАКСИМОВ 
Єгор 

вихованець комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних натуралістів 
Покровського району” Криворізької міської ради, учень 9 класу комунального закладу 
“Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №93” Криворізької міської ради, 

28 І 

98 АНДРУЩУК 
Анастасія 

вихованка комунального закладу “Дитячий екологічний центр” Кам'янської міської ради, 
учениця 5 класу комунального закладу "Середня загальноосвітня школа № 28" Кам'янської 

10 А 
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міської ради 
99 КАЦ  

Олександра 
вихованка комунального закладу “Дитячий екологічний центр” Кам'янської міської ради, 
учениця 6 класу комунального закладу "Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній 
навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" №26" Кам'янської міської ради; 

9 - 

100 ВАРАХОБА 
Христина 

учениця 7 класу комунального закладу “Майська філія І-ІІ ступенів Комунального опорного 
закладу освіти "Кислянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" Зайцівської сільської ради 
Синельниківського району;  

26 ІІ 

101 МЕРЕЖА 
Матвій 

учень 6 класу Письмечівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів 
Солонянської районної ради; 

22 ІІІ 

102 ПОДА 
Дмитро 

вихованець комунального позашкільного навчального закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради, учень 11 класу 
комунального закладу “Партизанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Дніпровської 
районної ради; 

29 І 

103 ЛОЗА  
Іван 

учень 9 класу комунального закладу Зорянський навчально-виховний комплекс 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Мирівської 
сільської ради Томаківського району;  

24 ІІІ 

Номінація: “Дослідницький марафон” 
Колективні роботи 

104 Гурток 
“Юні агрохіміки” 

комунальний заклад “Міський еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Марганецької міської ради; 

25 ІІ 

105 Гурток  
“Юні друзі природи”  

комунальний заклад “Дитячий екологічний центр” Кам'янської міської ради; 9  

106 Гурток  
“Юні рослинники” 

міський еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді виконавчого комітету 
Марганецької міської ради ); 

9  

107 Гурток “Флористика та 
фітодизайн інтер’єру” 

комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді” Дніпропетровської обласної ради.  

26 ІІ 

Номінація: “Живи, Земле” 
Індивідуальні роботи 

108 САКУН 
Анастасія 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних натуралістів 
Покровського району” Криворізької міської ради, учениця 8 класу комунального закладу 
“Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №44” Криворізької міської ради; 

25 ІІ 

109 МАМАЄВА  
Анастасія 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради, учениця 10 класу 
комунального закладу “Обухівська загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів” Дніпровської 
районної ради; 

25 ІІ 

110 ЧЕРЕДНИК 
Олексій 

вихованець комунального позашкільного навчального закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради, учениця 9 класу 

12 А 



11 

комунального закладу “Горянівський навчально-виховний комплекс” Дніпровського 
району; 

111 МАМОТЕНКО  
Валерія 
 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних натуралістів” 
Павлоградської міської ради, учениця 9 класу комунального закладу “Павлоградська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15” Павлоградської міської ради; 

23 ІІІ 

112 КНИШ  
Дар’я 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради, учениця 5 класу 
комунального закладу “Обухівська загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів” Дніпровської 
районної ради;; 

22 ІІІ 

Номінація: “Живи, Земле” 
Колективні роботи 

113 Гурток “Юні 
овочівники”  

комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних натуралістів Покровського 
району” Криворізької міської ради (робота по НДЗД); 

28 І 

114 Учні 8 класу комунальний заклад “Чумаківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Томаківської 
селищної ради (робота по НДЗД); 

9 - 

115 КРИВОЗУБ 
Антоніна 
КРИВОЗУБ 
Василина 

вихованки комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради, учениці 5 та 2 класів комунального 
закладу освіти “Середня загальноосвітня школа №76” Дніпровської міської ради,  
 

9 - 

116 Гурток “Основи 
екологічної науково-
дослідницької 
діяльності” 

комунальний заклад “Міський еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Марганецької міської ради (робота “Дивовижна теплиця”); 

22 ІІІ 

117 Учні комунальний заклад освіти “Навчально-виховний комплекс "Межівська загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів - аграрний ліцей-інтернат" Межівської селищної ради";(робота по 
НДЗД); 

10 А 

118 Гурток  
“Юні екологи” 

комунальний заклад “Дитячий екологічний центр” Кам'янської міської ради (робота по 
НДЗД); 

10 А 

119 Учні  комунальний заклад “В'язівоцька загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів” Вербківської 
селищної ради; 

10 А 

Номінація:“Кролик” 
Індивідуальні роботи 

120 ІВАНОВА  
Дар’я 

учениця 11 класу комунального закладу освіти “Навчально-виховний комплекс "Межівська 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - аграрний ліцей-інтернат" Межівської селищної ради"; 

26 ІІ 

121 СЛЮСАР  
Ганна 
  

вихованка комунального закладу “Дитячий екологічний центр” Кам'янської міської ради, 
учениця 9 класу комунального закладу “Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10” 
Кам'янської міської ради; 

22 ІІІ 
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122 БУЙНЕЦЬКА  
Марія 

вихованка комунального закладу “Нікопольський міський еколого-натуралістичний центр” 
Нікопольської міської ради, учениця 5 класу комунального закладу "Нікопольська середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20" Нікопольської міської ради 

10 А 

123 АНДРЮЩЕНКО 
Варвара 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних натуралістів 
Покровського району” Криворізької міської ради, учениця 9 класу комунального закладу 
“Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №71” Криворізької міської ради; 

12 А 

124 КИРИЧЕНКО  
Єлизавета 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних натуралістів” 
Павлоградської міської ради, учениця 5 класу комунального закладу “Павлоградська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9” Павлоградської міської ради ; 

22 ІІІ 

125 КВАСОВ  
Микита 

учень 8 класу комунального закладу "Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" 
Софіївської селищної ради Софіївського району  

11 А 

126 БАШТАНЕНКО 
Матвій 

вихованець комунального позашкільного навчального закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради, учень 5 класу, 
комунальний заклад “Шевченківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Дніпровської 
районної ради 

9  

Номінація:“Кролик” 
Колективні роботи 

127 АНТІПОВ 
Артем 
 
АНТІПОВ  
Валерій  

учень 7 класу Лозуватська філія №2 опорного комунального навчального закладу 
“Лозуватська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка” Криворізької 
районної ради; 
учень 6 класу Лозуватська філія №2 опорного комунального навчального закладу 
“Лозуватська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка” Криворізької 
районної ради; 

17 А 

128 Гурток “Юні 
кролівники” 

комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних натуралістів Покровського 
району” Криворізької міської ради; 

11 А 

Номінація: “Плекаємо сад” 
Індивідуальні роботи 

129 ДЯЧИШИН  
Євген 

вихованець комунального позашкільного навчального закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради, учень 7 класу 
комунального закладу "Горянівський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Дніпровської районної ради; 

28 І 

130 БАБІНІНА  
Діана 

вихованка комунального закладу “Дитячий екологічний центр” Кам'янської міської ради, 
учениця 6 класу комунального закладу “Середня загальноосвітня школа № 28” Кам'янської 
міської ради; 

22 ІІІ 

131 ЗАВОРОЗКА 
Вадим 

вихованець комунального навчального закладу “Центр позашкільної освіти” Вербківської 
сільської ради, учень 10 класу комунального закладу “Кочерезький навчально-виховний 
комплекс “Кочерезька загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів – дитячий садок” Вербківської 

10 А 
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сільської ради; 
132 ПИЛИПЧУК  

Єва 
вихованець комунального закладу “Нікопольський міський еколого-натуралістичний центр” 
Нікопольської міської ради, учениця 10 класу комунального закладу “Нікопольський 
навчально-виховний комплекс №15 "Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – 
гімназія” Нікопольської міської ради; 

16 А 

133 ГОРБАНЕНКО 
Марія 

учениця 7 класу комунального закладу Василівський навчально-виховний комплекс “Школа 
– дошкільний заклад” Новомосковської районної ради; 

23 ІІІ 

134 РУДЮК  
Олександр 

учень 8 класу комунального закладу "Ганнівський навчально - виховний комплекс "Середня 
загальноосвітня школа - дошкільний навчальний заклад" Верхньодніпровської районної 
ради"; 

11 А 

135 КРИВОРУЧКА 
Юлія 
 

вихованка комунального навчального закладу “Центр позашкільної освіти” Вербківської 
сільської ради, учениця 11 класу комунального закладу “Кочерезький навчально-виховний 
комплекс “Кочерезька загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів – дитячий садок” Вербківської 
сільської ради. 

28 І 

Номінація: “Плекаємо сад” 
Колективні роботи 

136 Гурток “Флористи”  
 

комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді” Дніпропетровської обласної ради 

22 ІІІ 

137 Гурток “Юний 
натураліст” 

комунальний заклад освіти "Первомайський навчально-виховний комплекс "заклад 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів - дошкільний заклад освіти" Іларіонівської 
селищної ради; 

9 - 

138 Учні комунальний заклад освіти "Миролюбівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Перещепинської міської ради. 
 

14 А 

Номінація:“Ліси для нащадків”  
Індивідуальні роботи 

139 ТРЕНІНА 
Дар’я 

вихованка комунального закладу “Дитячий екологічний центр” Кам'янської міської ради, 
учениця 10 класу комунального закладу "Середня загальноосвітня школа №20 ім. 
О.І.Стовби” Кам'янської міської ради; 

25 ІІ 

140 КІЯХОВ  
Іван  

вихованець комунального навчального закладу “Центр позашкільної освіти” Вербківської 
сільської ради, учень 11 класу комунального закладу "Кочерезький навчально-виховний 
комплекс "Кочерезька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок" Вербківської 
сільської ради; 

22 ІІІ 

141 ІВАНІСОВА  
Аліна 

вихованка комунального закладу “Нікопольський міський еколого-натуралістичний центр” 
Нікопольської міської ради, учениця 10 класу комунального закладу  "Нікопольська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5" Нікопольської міської ради; 
 

10 А 
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142 ДАНИЛОВА 
Катерина 

вихованка комунального навчального закладу “Центр позашкільної освіти” Вербківської 
сільської ради, учениця 11 класу комунального закладу “Кочерезький навчально-виховний 
комплекс “Кочерезька загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів – дитячий садок” Вербківської 
сільської ради; 

9 - 

143 КРИТІН  
Аліна 

учениця 10 класу комунального закладу "Навчально-виховний комплекс "Булахівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад "Дзвіночок" 
загального розвитку" Межиріцької сільської ради; 

9 - 

144 ЛИТВИН  
Тетяна 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради, учениця 10 класу 
комунального закладу "Горянівський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Дніпровської районної ради; 

25 ІІ 

Номінація:“Ліси для нащадків”  
Колективні роботи 

145 Гурток “Юні лісівники” комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних натуралістів” Павлоградської 
міської ради. 

25 ІІ 

 
 
 
 

Заступник директора з навчальної  
роботи КЗО “ОЕНЦДУМ”              І.О. МАЙБОРОДА 


