
  
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ 

«ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 
 ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» 

 
НАКАЗ 

 
     26.11.     2020                                   м. Дніпро    № 76/01-04 

 
Про підсумки проведення  
обласного конкурсу  
юних натуралістів 
 

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 08.10.2020 року № 455/0/212-20 “Про проведення обласного конкурсу юних 
натуралістів”, з метою реалізації особистістю її потенційних можливостей, 
осучаснення змісту науково-дослідницької, пошукової, експериментальної та 
практичної діяльності в закладах освіти було проведено зазначений вище захід. 

За підсумками проведення заходу 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити витяг з протоколу засідання обласного журі по підведенню 
підсумків обласного конкурсу юних натуралістів, що додається. 

2. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на 
заступника директора Майбороду І.О., контроль за виконанням наказу залишаю 
за собою. 

 
 
 
 
 

Директор           Ю. Ф. ПЕДАН 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Наказ комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 
від     26.11.  2020  № 76/01-04т 

 
 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 
засідання журі по підведенню підсумків обласного конкурсу юних натуралістів 

 
Дата засідання від 18.11.2020 

Присутні всі члени журі. 
 
Черга денна: 
Підведення підсумків обласного конкурсу юних натуралістів (далі – Конкурс). 
 
СЛУХАЛИ: 
Іванус А.В., Григор’єва Д.В., Кривулю І.Г., фахівців комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді”, які доповіли про участь закладів освіти в Конкурсі. 
 
УХВАЛИЛИ: 
Оцінити роботи учасників Конкурсу, включаючи заочну оцінку робіт (до 15 балів) та оцінку відеозахисту роботи (до 15 балів). 

 

№ 
з/п 

Учасник 
(ПІБ або учнівське 

об’єднання) 

Клас / освітній заклад 
 

Керівник роботи 
(прізвище, ім’я, по 
батькові; посада)  

Оцінка 
робіт 
(до 15 
балів) 

Оцінка 
відео 
(до 15 
балів) 

Всього 
(до 30 
балів 

Резуль
тат 

Напрям “Експериментальна робота з біології, продуктивна праця та дослідницька робота  в галузі 
 сільського та лісового господарства” 

 

Номінація “Дослідницький марафон” 

 Індивідуальні роботи 

1. ТАРАНЧЕНКО 
Андрій 

учень 11 класу комунального закладу освіти 
“Володимирівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

Янченко Тетяна 
Володимирівна, 

15 15 30 І 
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 ступенів” Межівської селищної ради  вчитель біології  
2. ФІЛІППОВА 

Анастасія  
 

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

Янченко Тетяна 
Володимирівна, 
вчитель біології  

15 15 30 І 

3 ЗАВОДСЬКОВ  
Єгор 
 

вихованець гуртка “Образотворче мистецтво” 
комунального закладу “Дитячий екологічний центр” 
Кам`янської міської ради, учень 5 класу комунального 
закладу "Навчально-виховний комплекс 
"Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний 
навчальний заклад" №26" Кам`янської міської ради 

Скуріхіна Олена 
Петрівна, 
керівник гуртка  

9 5 14 А 

4. ШЕВЧЕНКО 
Євген 

вихованець гуртка “Людина і довкілля” комунального 
закладу “Дитячий екологічний центр” Кам`янської 
міської ради, учень 7 класу комунального закладу 
"Навчально-виховний комплекс "Загальноосвітній 
навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад" 
№26" Кам`янської міської ради 

Земскова Людмила 
Олександрівна, 
керівник гуртка  

8 - 8 А 

5. ГРУДНИЦЬКА  
Аріна 
 

учениця 6 класу  комунального закладу “Криворізької 
загальноосвітньої школи I-III ступенів № 123” 
Криворізької міської ради 

Шведун Ганна 
Григорівна, вчитель 
біології 

12 10 22 ІІІ 

6. КРИКУН  
Анастасія  
 

вихованка гуртка “Юні агрохіміки” комунального 
позашкільного навчального закладу “Станції юних 
натуралістів Покровського району” Криворізької 
міської ради, учениця 10 класу комунального закладу 
освіти “Криворізького обласного ліцею-інтернату для 
сільської молоді” Дніпропетровської області 

Бурко Світлана 
Миколаївна, керівник 
гуртка  
 

14 14 28 І 

7. КУЗЬМІН  
Святослав  
 

вихованець гуртка “Юні агрохіміки” комунального 
позашкільного навчального закладу “Станції юних 
натуралістів Покровського району” Криворізької 
міської ради, учень 7 класу, комунального закладу “ 
Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№111” Криворізької міської ради 

Бурко Світлана 
Миколаївна, керівник 
гуртка,  
Зіміна Наталія 
Володимирівна, 
вчитель біології  

13 13 26 ІІ 

8. ЄФАНОВА 
Олександра 
 

вихованка філії комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” “Шафран”, учениця 9 класу 

Тарасенко Людмила 
Володимирівна, 
керівник гуртка  

9 10 19 А 
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комунального закладу “Бабайківська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів” Царичанської селищної ради 

 

9. ПОГОРОВСЬКИЙ 
Дмитро  

учень 7 класу комунального закладу "Кочерезький 
навчально-виховний комплекс "Кочерезька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дитячий садок" 
В’язівоцької селищної ради 

Мирна Наталя 
Миклаївна, вчитель 
біології 

8 - 8 А 

10. ВАРАХОБА  
Христина  
 

учениця 8 класу комунального закладу “Майська філія 
І-ІІ ступенів комунального опорного закладу освіти 
"Кислянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" 
Зайцівської сільської ради Синельниківського району 

Ніколенко Сергій 
Петрович, 
вчитель біології 
 

12 13 25 ІІ 

11 ФЕДОРЕНКО  
Поліна 

учениця 2 класу комунального закладу 
“Синельниківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 1” Синельниківської міської ради 

Кабишова Наталія 
Олександрівна, вчитель 
початкових класів 

8 10 18 А 

12. КОВАЛЬ  
Софія 

вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів Тернівського 
району” Криворізької міської ради, учениця 7 класу 
комунального закладу “Криворізька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №78” Криворізької міської ради 

Здебська Катерина 
Григорівна, керівник 
гуртка 

10 10 20 А 

13. ВЕРКЄЄВА  
Анастасія 

вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Дніпровської районної ради, 
учениця 10 класу комунального закладу “Обухівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Дніпровської 
районної ради 

Томашевська Наталія 
Адамівна, керівник 
гуртка  
 

11 8 19 А 

Колективні роботи 
1. ШЕПЕНЬОВА 

Вікторія 
ШЕПЕНЬОВА  
Валерія 

учні 6 класу відокремленого підрозділу Богданівської 
філії І-ІІ ступенів КЗ “Богданівська опорна 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Богданівської 
сільської ради 

Топорова Тетяна 
Володимирівна, 
вчитель біології 

11 11 22 ІІІ 

2. Гурток “Основи 
комп’ютерного 
моделювання з 
хіміко-біологічним 
нахилом”  

комунальний заклад освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, 
учні 5 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №140” 
Дніпровської міської ради 

Григор’єв Денис 
Валентинович, 
керівник гуртка 
 

9 - 9 А 
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3. Гурток “Юні 
овочівники” 

комунальний позашкільний навчальний заклад 
“Станція юних натуралістів” Павлоградської міської 
ради 

Гостяєв Евгеній 
Вікторович, керівник 
гуртка 

9 - 9 А 

4. Гуртки 
“Птахівництво”, 
“Юні кролівники” 
 

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

Радзіковська Лілія 
Олексіївна, 
Шпітько Надія 
Сергіївна, керівники 
гуртка 

11 - 11 А 

Номінація “Живи, Земле!” 
 

Індивідуальні роботи 

1. ЗАПЛЮСВІЧКА 
Олександра 

вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Дніпровської районної ради, 
учениця 7 класу комунального закладу  "Обухівський 
навчально-виховний комплекс №2 "Загальноосвітня 
школа I-III ступенів - дошкільний навчальний заклад" 
Дніпровської районної ради  

Тороп Тамара 
Василівна, керівник 
гуртка 

11 - 11 А 

2. ПРУДНІКОВА  
Поліна  
 

вихованка гуртка “Птахівництво” комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді”, учениця 4 класу 
комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 
школа №76” Дніпровської міської ради 

Стасенко Анастасія 
Віталіївна, керівник 
гуртка 

12 10 22 ІІІ 

3. ЗЕЛЕНЯК  
Ліана 
 

вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Дніпровської районної ради, 
учениця 6 класу комунального закладу  "Обухівський 
навчально-виховний комплекс №2 "Загальноосвітня 
школа I-III ступенів - дошкільний навчальний заклад" 
Дніпровської районної ради  

Мосна Оксана 
Валеріївна, керівник 
гуртка 

12 - 12 А 

4. БОДНАР  
Назар  
 

вихованець комунального позашкільного навчального 
закладу “Станції юних натуралістів Покровського 
району” Криворізької міської ради, учень 5 класу 
комунального закладу “Криворізька гімназія №36” 

Ващенко Людмила 
Олексіївна, керівник 
гуртка 

13 10 23 ІІІ 
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Криворізької міської ради 
5.  КОВАЛЬ  

Єлизавета 
учениця 10 класу комунального закладу "Личківський 
заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів" 
Личківської сільської ради 

Колп Світлана 
Валеріївна, вчитель 
біології 

9 14 23 ІІІ 

6. КНИШ  
Дар’я 

вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Дніпровської районної ради, 
учениця 6 класу комунального закладу "Обухівська 
загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів" Дніпровської 
районної ради 

Книш Марина 
Володимирівна, 
керівник гуртка 

8 - 8 А 

Колективні роботи 

1. Гурток “Юні 
екологи” 

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

Горєлова Тетяна 
Володимирівна, 
керівник гуртка 

14 14 28 І 

2. Гурток “Юні 
агрохіміки”  

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

Бурко Світлана 
Миколаївна, 
керівник гуртка  

15 11 26 ІІ 

3. Гурток “Аматори 
зеленої архітектури” 

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

Цуренков Андрій 
Дмитрович, 
директор  

12 13 25 ІІ 

4. Гурток 
“Загальна 
біологія” 

комунальний позашкільний навчальний заклад 
“Станція юних натуралістів” Павлоградської міської 
ради 

Мамотенко Юлія 
Олександрівна, 
заступник директора 

12 13 25 ІІ 

5. Гурток “Юні 
квітникарі” 

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

Лапіна Ольга Петрівна, 
керівник гуртка  

13 - 13 А 

Номінація “Кролик” 
 

Індивідуальні роботи 

1. ПАСІЧНИК  
Іван  
 

вихованець гуртка “Образотворче мистецтво” 
комунального закладу “Дитячий екологічний центр” 
Кам`янської міської ради, учень 5 класу комунального 
закладу “Середня загальноосвітня школа №18” 
Кам`янської міської ради 
 

Пасічник Анна 
Валеріївна, керівник 
гуртка 

8 - 8 А 
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2. ГРИЦАЙ  
Анна 
 

учениця 9 класу комунального закладу освіти 
"Навчально-виховний комплекс "Межівська 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - аграрний ліцей-
інтернат" Межівської селищної ради" 

Грицай Людмила 
Василівна, вчитель 
біології та екології 

12 11 23 ІІІ 

3. ШУРАЄВА  
Софія 

вихованка комунального закладу “Нікопольський 
міський еколого-натуралістичний центр” 
Нікопольської міської ради, учениця 6 класу 
комунального закладу "Нікопольський навчально-
виховний комплекс №15 "Загальноосвітній навчальний 
заклад І ступеня - гімназія" Нікопольської міської ради 

Шубкіна Ірина 
Олександрівна, 
керівник гуртка 

9 - 9 А 

4. АНДРЮШЕНКО 
Варвара  
 

вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів Покровського 
району” Криворізької міської ради, учениця 10 класу 
комунального закладу “Криворізька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №71” Криворізької міської ради 

Гейко Ольга 
Миколаївна, керівник 
гуртка 

11 11 22 ІІІ 

Колективні роботи 

1. Гурток “Основи 
здорового способу 
життя”  

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

Коробка Юлія 
Сергіївна, керівник 
гуртка 

12 11 23 ІІІ 

2. Гурток “Юні друзі 
природи” 

комунальний позашкільний навчальний заклад “Центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради 

Негоднікова Тамара 
Іллівна, керівник 
гуртка 

7 - 7 А 

3. Гурток “Юні 
кролівники” 

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

Гейко Ольга 
Миколаївна, керівник 
гуртка 

10 - 10 А 

Номінація “Плекаємо сад” 
 

Індивідуальні роботи 

1. ПУШКО  
Назар  

вихованець гуртка комунального закладу “Дитячий 
екологічний центр” Кам’янської міської ради, учениця 
6 класу комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа № 28” Кам’янської міської ради 

Буравов Станіслав 
Станіславович, 
Гончар Алла 
Вікентіївна, керівники 
гуртка 
 

8 - 8 А 
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2. ГРИЦАЙ  
Анна  
 

учениця 9 класу комунального закладу освіти 
"Навчально-виховний комплекс "Межівська 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - аграрний ліцей-
інтернат" Межівської селищної ради" 

Грицай Людмила 
Василівна, 
вчитель біології та 
екології 

14 14 28 І 

3. ЧЕРЕМНИХ  
Катерина 
 

вихованка комунального закладу “Нікопольський 
міський еколого-натуралістичний центр” 
Нікопольської міської ради, учениця 10 класу 
комунального закладу "Нікопольська середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 21" 
Нікопольської міської ради 

Кокнаєв Сергій 
Олексійович, керівник 
гуртка 

12 13 25 ІІ 

4. ДЯЧИШИН  
Євгеній 
 

вихованець комунального позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Дніпровської районної ради, учень 
8 класу комунального закладу "Обухівський 
навчально-виховний комплекс №2 "Загальноосвітня 
школа I-III ступенів-дошкільний навчальний заклад" 
Дніпровської районної ради  

Хуторна Тетяна 
Сергіївна, керівник 
гуртка 

13 12 25 ІІ 

5. ПОЛТАВЕЦЬ  
Артем 
 

учень 7 класу комунального закладу “Новов’язівська 
опорна загальноосвітня школа I-III ступенів” 
Юр’ївської районної ради 

Мостовий Павло 
Андрійович, вчитель 
географії 

9 - 9 А 

Колективні роботи 

1. МІЩУК 
Анастасія 
ПОГРЕБЕЛЬНИЙ 
Олег 

учні групи № 01-19, професійно-технічне училище 
№ 88 смт. Магдалинівка 

Женило Галина 
Степанівна, вчитель 
біології 

10 - 10 А 

2. Учнівське 
об’єднання  
“Юні екологи” 

комунальний заклад “Синельниківська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №1” Синельниківської міської 
ради 

 
 

 

Сухорукова А.Ф., 
Донська К.В., 
Гречка Н.М., 
Бородавка Є.П., 
вчителі початкових 
класів 

8 - 8 А 

3. Учні 9 класу комунальний заклад освіти “Миролюбівська 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів” Перещепинської 
міської ради 

Лаудін Микола 
Борисович, директор 
Бойко Ольга Юріївна, 

10 - 10 А 
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вчитель біології 
4. Гурток  

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

Кривошея Галина 
Василівна, керівник 
гуртка 

8 - 8 А 

5. Гурток “Юні друзі 
природи молодшого 
шкільного віку” 

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

Пеня Людмила 
Миколаївна, керівник 
гуртка 

8 - 8 А 

6. Гурток “Юні 
садівники” 

комунальний навчальний заклад “Центр позашкільної 
освіти” Вербківської сільської ради 

Тишкевич Володимир  
Терентійович, керівник 
гуртка 

11 - 11 А 

Номінація “Ліси для нащадків” 
 

Індивідуальні роботи 

1. МАРТИНКО  
Дар'я  

вихованка комунального закладу “Дитячий-
екологічний центр” Кам’янської міської ради, учениця 
11 класу комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа №18” Кам’янської міської ради 

Горай Анастасія 
Анатоліївна, керівник 
гуртка 

13 15 28 І 

2. ЯНЧЕНКО  
Мирослав  
 

учень 9 класу комунального закладу “Криворізької 
загальноосвітньої школи I-III ступенів  № 123” 
Криворізької міської ради 

Шведун Ганна 
Григорівна, вчитель 
біології 

12 13 25 ІІ 

3. ГОНЧАРЕНКО  
Сергій  
 

вихованець гуртка “Юні лісівники” комунальний 
навчальний заклад “Центр позашкільної освіти” 
Вербківської сільської ради, учень 7 класу 
комунального закладу освіти “Кочерезький навчально-
виховний комплекс “Кочерезька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок” Вербківської 
сільської ради 

Тишкевич Володимир 
Терентійович, керівник 
гуртка 

11 12 23 ІІІ 

4. ПАРЬОХА  
Ірина  
 

вихованка філії комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” “Шафран”, учениця 10 класу 
опорного комунального закладу “Могилівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. І.М.Шишканя” 
Могилівської сільської ради 
 

Ніколаєнкова Ольга 
Віталіївна, керівник 
гуртка 

10  10 А 
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5. ЛИТВИН  
Тетяна 

вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Дніпровської районної ради, 
учениця 11 класу комунального закладу "Горянівський 
навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад" 
Дніпровської районної ради 

Книш Марина 
Володимирівна, 
керівник гуртка 

13 12 25 ІІ 

Колективні роботи 

1. Гурток  
“Юні лісівники” 

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

Ніколаєнкова Ольга 
Віталіївна, керівник 
гуртка 

14 12 26 ІІ 

2. Гурток “Екологи-
краєзнавці” 

комунальний заклад “Нікопольський міський еколого-
натуралістичний центр” Нікопольської міської ради 

Кокнаєв Сергій 
Олексійович,  
керівник гуртка 

12  12 А 

3. Гурток  
“Юні лісівники” 

комунальний навчальний заклад “Центр позашкільної 
освіти” Вербківської сільської ради 

Тишкевич Володимир 
Терентійович, керівник 
гуртка 

11  11 А 

 

Напрям “Практична природоохоронна робота та екологія” 
 
 

Номінація “Еколого-натуралістичний похід Біощит” 
 

Індивідуальні роботи 
1. САМОКИША 

Максим 
вихованець гуртка “Природа рідного краю” філії 
комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Дніпропетровської обласної ради “Шафран”, 
учень 6 класу комунального закладу “Царичанська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Царичанської 
селищної ради; 

Тарасенко Людмила 
Володимирівна, 
керівник гуртка 

9 - 9 А 

2. ТКАЧИК  
Кіра 

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

Керівники гуртка: 
Буравов Станіслав 
Станіславович, 
Гончар Алла 
Вікентіївна. 

11 14 25 ІІ 
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3. ЄГОРОВА  
Дарія 

вихованка гуртка “Юний дослідник” комунального 
позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів Покровського району” Криворізької 
міської ради, учениця 11 класу комунального закладу 
освіти “Криворізький обласний ліцей-інтернат для 
сільської молоді”; 

Олєшкевич Тамара 
Миколаївна, керівник 
гуртка 

13 15 28 І 

4. ТИМОЩІК Каміла вихованка гуртка “Флористика” комунального 
позашкільного навчального закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради, учениця 8 класу 
комунального закладу “Підгородненський навчально-
виховний комплекс № 3 – загально освітня школа 
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” 
Дніпровської районної ради; 

Алексєєва Ірина 
Миколаївна, керівник 
гуртка  

12 13 25 ІІ 

Колективні роботи 
1. Вихованці гуртка 

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

Мамотенко Юлія 
Олександрівна, 
заступник директора 

11 14 25 ІІ 

2. Вихованці гуртка 
“Юні екологи” 

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

Басанська Владлена 
Дмитрівна, керівник 
гуртка 

13 15 28 І 

Номінація “До чистих джерел” 
 

Індивідуальні роботи 
1. ФРАНЩУК 

Катерина 
вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів” Дніпровської 
міської ради, учениця 10 класу комунального закладу 
освіти “Середня загальноосвітня школа № 6” 
Дніпровської міської ради; 

Усенко Ірина 
Сергіївна, керівник 
гуртка, вчитель 
біології 

7 - 7 - 

2. ЗАБІЯКА  
Надія 

учениця 9 класу закладу освіти “Кільченська 
загальноосвітня школа I-III ступенів” Магдалинівської 
районної ради; 

Кузнєцов Михайло 
Вікторович, вчитель 
біології та хімії 

12 14 26 ІІ 

3. ПАНАЧЕВНИЙ 
Олександр 

вихованець комунального закладу “Нікопольський 
міський еколого-натуралістичний центр”, учень 9 класу 
комунального закладу “Нікопольська середня 

Канчук Ігор Іванович, 
керівник гуртка 

6  6  
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загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24” м. 
Нікополя; 

4. МИЗНІКОВ 
 Максим 

учень 6 класу відокремленого підрозділу “Богданівська 
філія І-ІІ ступенів комунального закладу “Богданівська 
опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Богданівської сільської ради; 

Топорова Тетяна 
Володимирівна, 
вчитель біології 

12 11 23 ІІІ 

5. ШЕВЧЕНКО  
Дар’я 

вихованка гуртка “Основи гідробіології” комунального 
позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” Дніпровської міської ради, учениця групи 
11-1 комунального закладу освіти “Фінансово-
економічний ліцей наукового спрямування при 
Університеті митної справи та фінансів” Дніпровської 
міської ради; 

Крайняк Олена 
Василівна, керівник 
гуртка, вчитель - 
методист 

14 14 28 І 

6. ЛЯЩЕНКО  
Сергій 

вихованець комунального навчального закладу “Центр 
позашкільної освіти” Вербківської сільської ради, 
учень 6 класу комунального закладу “Кочерезький 
навчально-виховний комплекс “Кочерезька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок” 
Вербківської сільської ради; 

Тишкевич Володимир 
Терентійович, 
керівник гуртка 

13 12 25 ІІ 

7. БАЙМІН  
Станіслав 

учень 11 класу комунального закладу 
“Підгородненський навчально-виховний комплекс № 3 
– загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад” Дніпровської районної ради; 

Чеберячко Лідія 
Миколаївна, вчитель 
біології 

10 11 21 А 

Колективні роботи 
1. Вихованці гуртка 

“Юні охоронці 
природи” 
Учні 6-8 класів 

комунальний заклад “Дитячий екологічний центр” 
Кам’янської міської ради, 
 
комунальний заклад “Навчально-виховний комплекс 
“Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів-
академічний ліцей № 15” Кам’янської міської ради; 

Керівники гуртка: 
Чобан Ольга 
Анатоліївна та Горай 
Анастасія Анатоліївна 

12 12 24 ІІІ 

2. СУХОМЛИН 
Дмитро та 
РУДЕНКО Дмитро 

вихованці гуртків “Дитячий екологічний рух” та  
“Основи гідробіології” комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних натуралістів 
Покровського району” Криворізької міської ради, учні 

Тесленко Наталя 
Василівна, 
керівник гуртка 

11 10 21 А 
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9 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 86” Криворізької міської ради та 
5 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня 
школа І - ІІІ ступенів № 41” Криворізької міської ради; 

3. Вихованці гуртка 
“Загальна біологія” 

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

Мамотенко Юлія 
Олександрівна, 
заступник директора 

14 12 26 ІІ 

4. Вихованці гуртка 
“Відповідальне 
споживання” 

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

Пастушкова Анна 
Валеріївна, керівник 
гуртка 

14 14 28 І 

Номінація “Горлиця звичайна – Птах року 2020” 
 

Індивідуальні роботи 
1. КИРИЧЕНКО 

Єлизавета 
вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів” м. Павлограда, 
учениця 6 класу закладу освіти “Павлоградська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9” 
Павлоградської міської ради; 

Кириченко Катерина 
Борисівна, директор 

11 12 23 ІІІ 

2. ДЗЯТКО 
Єлизавета 

вихованка гуртка “Юні орнітологи” комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської 
обласної ради, учениця 8 класу комунального закладу 
освіти “Калинівська середня загальноосвітня школа – 
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів” 
Гречаноподівської сільської ради; 

Розумна Ірина 
Миколаївна, керівник 
гуртка, вчитель 
географії 

9 - 9 А 

3. ІВАЩЕНКО  
Дар’я 

вихованка гуртка “Паросток” комунального закладу 
освіти “Демуринська загальноосвітня школа 
І-ІІ ступенів” Межівської селищної ради; 

Гвоздь Ірина 
Миколаївна, керівник 
гуртка 

13 15 28 І 

4. ТЮТЮННИК 
Дарина 

вихованка гуртка “Людина і довкілля” 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; 
 

Земскова Людмила 
Олександрівна, 
керівник гуртка 

11 12 23 ІІІ 
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5. КУЧЕР  
Анастасія 

учениця 11 класу комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа № 6” м. Покрова; 
 

Усик Антоніна 
Василівна, старший 
вчитель 

7 - 7  

6. ДЕРГАЧОВ  
Артем 

учень 7 класу комунального закладу “Загальноосвітній 
ліцей” м. Покрова; 

Балихіна Людмила 
Геннадіївна, вчитель 
біології 

7 - 7  

7. ТИМЧУК 
Софія 

учениця 7 класу закладу освіти “Криворізька гімназія 
№ 4” Криворізької міської ради; 

Чудна Валентина 
Михайлівна, вчитель 

6 - 6  

8. ОВСЯНИЦЬКА 
Вікторія 

учениця 6 класу закладу освіти “Чаплинський 
навчально-виховний комплекс І-ІІІ ступенів” 
Петриківської районної ради; 

Губа Тетяна 
Михайлівна, вчитель 
біології 

7 - 7  

Колективні роботи 
1. Вихованці гуртка 

“Основи наукових 
досліджень”, учні 8 
класу 

комунальний заклад освіти “Навчально-виховний 
комплекс “Межівська загальноосвітня школа 
І-ІІ ступенів-аграрний ліцей-інтернат” Межівської 
селищної ради; 

Грицай Людмила 
Василівна, вчитель 
біології, 

10 13 23 ІІІ 

2. СЛУЧИНСЬКА 
Анна та 
КУРОЧКІН Іван  

учні 7 класу закладу освіти “Криворізька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 61” 
Криворізької міської ради; 

Верешко Леся 
Іванівна, вчитель 
біології 

8 13 21 А 

3. Вихованці 
 
 
Учні 8 класу 

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

Поліщук Наталія 
Ігорівна, вчитель 
біології 

15 13 28 І 

4. Вихованці гуртка 
“Екологічне 
краєзнавство” 

комунальний заклад “Нікопольський міський еколого-
натуралістичний центр”; 

Канчук Ігор Іванович, 
керівник гуртка 

6 - 6 - 

5. Вихованці гуртка 
“Екосвіт”, учні 7 
класу 

заклад освіти “Павлівська середня загальноосвітня 
школа” Васильківського району; 

Лакуста Любов 
Миколаївна, вчитель 
біології,  

9 12 21 А 

6. Вихованці гуртка 
“Школа друзів 
Планети”, учні 4 
класу 

заклад освіти “Чаплинська середня загальноосвітня 
опорна школа” Васильківського району; 

Замкова Наталія 
Володимирівна, вчитель 
початкових класів 

10 14 24 ІІІ 
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7. Учні заклад освіти “Єлизаветівський заклад загальної 
середньої освіти” Петриківської районної ради; 

Вишницький О.Ю., 
вчитель біології 

6 - 6 - 

8. Вихованці гуртка 
“Любителі 
декоративних  
і свійських тварин” 
учні 4 класу 

комунальний заклад освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Дніпропетровської обласної ради, 
 
комунальний заклад освіти “Середня загальноосвітня 
школа № 76” Дніпровської міської ради; 

Радзіковська Лілія 
Олексіївна, керівник 
гуртка 

10 - 10 А 

9. Вихованці гуртка 
“Юні орнітологи”, 
учні 6-7 класів 

заклад освіти “Іверський заклад загальної середньої 
освіти” Солонянської районної ради; 

Гурова Ніла Іванівна, 
вчитель біології, 
керівник гуртка 

12 14 26 ІІ 

10. 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; 

Шпак Олена 
Анатоліївна, керівник 
гуртка, вчитель 
біології 

9 12 21 А 

11. СКОБЕЛЬ  
Розалія та 
ПАРЬОХА  
Ірина 

вихованки гуртка “Юні лісівники” філії комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської 
обласної ради “Шафран”; 

Ніколаєнкова Ольга 
Василівна, керівник 
гуртка 

12 13 25 ІІ 

12. КОЦЮБА  
Мілена та 
ЛАРІОНОВА  
Юлія 

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

Башкірова Юлія 
Юріївна, вчитель 
біології 

7 - 7 - 

13. Вихованці гуртка 
“Екологічна варта”, 
учні 

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

Чижик Тетяна 
Володимирівна, 
керівник гуртка, 
вчитель біології 

10 - 10 А 

14. Учні комунальний заклад “Навчально-виховне об’єднання 
(середня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 
заклад - позашкільний навчальний заклад)” м. Покрова; 

Іванова Наталя 
Едуардівна, вчитель 
біології 
 

6 - 6  
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15. Учні комунальний заклад “Загальноосвітній ліцей” 
м. Покрова; 

Балихіна Людмила 
Геннадіївна, вчитель 
біології 

8 - 8 - 

16. БАЙБУЗ Златослава 
та КОНОВАЛОВА 
Яна 

учениці 7 класу комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа № 9” м. Покров; 

Славич Ольга 
Станіславівна, вчитель 
біології 

9 11 20 А 

17. Учні 10 класу комунальний заклад “Навчально - виховний комплекс 
№ 1 (середня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад)” м. Покров; 

Бондарева Віта 
Анатоліївна, вчитель 
біології 

6 - 6 - 

18. Вихованці гуртка 
“Основи біоетики” 

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

Коробка Юлія 
Сергіївна, керівник 
гуртка 

12 11 23 ІІІ 

19. Учні заклад освіти “Першотравенська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 3”; 

Батечко Алла 
Станіславівна, 
педагог-організатор 

8 - 8 - 

Номінація “Вчимося заповідувати” 
 

Індивідуальні роботи 
1. КОВАЛЬ  

Софія 
вихованка гуртка “Юні екологи” комунального 
позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів Тернівського району” Криворізької 
міської ради; 

Пархоменко Наталія 
Новомирівна, керівник 
гуртка 

15 14 29 І 

2. МИРНА  
Валерія 

вихованець гуртка “Юні екологи” комунального 
закладу “Нікопольський міський еколого-
натуралістичний центр”, учень 8 класу комунального 
закладу “Нікопольська спеціалізована природничо-
математична школа І-ІІІ ступенів № 26” м. Нікополя; 

Берізка Володимир 
Павлович, керівник 
гуртка 

12 14 26 ІІ 

3. ШУЛІКА  
Альона 

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

Солдатенко Наталія 
Андріївна, керівник 
гуртка, вчитель 
біології; 
Ганжа Дмитро 
Сергійович,  
науковий співробітник 
природного 

9  9 - 
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заповідника 
“Дніпровсько-
Орільський” 

4. МАЛА  
Поліна 

вихованка гуртка “Юні екологи” комунального закладу 
“Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської 
ради; 

Непошивайленко 
Наталія 
Олександрівна, 
керівник гуртка 

15 14 29 І 

Колективні роботи 
1. МОСІЄНКО  

Власій та 
ГОНЧАРЕНКО  
Юрій 

вихованці гуртка “Юні лісівники” комунального 
навчального закладу “Центр позашкільної освіти” 
Вербківської сільської ради, учні 6 класу комунального 
закладу освіти “Кочерезький навчально-виховний 
комплекс “Кочерезька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів - дитячий садок” Вербківської сільської 
ради; 

Тишкевич Володимир 
Терентійович, 
керівник гуртка 

12 13 25 ІІ 

2. Учні 11 класу закладу освіти “Павлоградська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 9” Павлоградської міської ради; 

Ткачова Віра 
Сергіївна, вчитель 
біології; 
Биковець Ніна 
Петрівна, науковий 
співробітник 
Павлоградського 
історико-краєзнавчого 
музею 

15 15 30 І 

3. Вихованці гуртка 
“Основи здорового 
способу життя” 

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

Коробка Юлія 
Сергіївна, керівник 
гуртка 

13 14 27 ІІ 

4. Вихованці гуртка 
“Юні дендрологи” 

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

Кривуля Ірина 
Григорівна, керівник 
гуртка 

13 14 27 ІІ 

Номінація “Живи, Земле!” 
 

Індивідуальні роботи 
1. ДУСИК  

Єлизавета 
вихованка гуртка “Юний еколог” комунального 
закладу освіти “Магдалинівська районна станція юних 

Рябоконь Світлана 
Олександрівна, 

13 13 26 ІІ 
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натуралістів”, учениця 8 класу закладу освіти 
“Очеретуватівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів” Магдалинівської райдержадміністрації; 

керівник гуртка, 
вчитель географії 

2. РУДЕНКО  
Анастасія 

учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Межівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1” 
Межівської селищної ради; 

Загребельна Ріта 
Олександрівна, 
вчитель біології та 
екології 

9 - 9  

3. ГАНЦУРА  
Кристіна 

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

Пліг Тетяна 
Володимирівна, 
вчитель біології 

14 14 28 І 

4. СПІЧАК  
Іван 

вихованець гуртка “Саксагань”, здобувач освіти групи 
№ 8 2 курсу закладу освіти “Криворізький професійний 
гірничо-металургійний ліцей” Криворізької міської 
ради; 

Тротнер Вікторія 
Василівна, 
викладач біології 

11 10 21 А 

5. ДУБАНЬ 
Валентина 

учениця групи 10 – ОС- 19 ІІІ курсу закладу освіти 
“Професійно-технічне училище № 74” 
у Васильківському районі; 

Шевченко Надія 
Русланівна, викладач 
біології та екології 

13 11 24 ІІІ 

6. ДУБРОВСЬКА 
Софія 

вихованка гуртка “Юні зоологи” комунального закладу 
“Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської 
ради, учениця 10 класу комунального закладу “Cередня 
загальноосвітня школа № 44” Кам’янської міської 
ради; 

Гречина Валентина 
Іванівна, керівник 
гуртка 

11 10 21 А 

7. КУЛЄШОВА  
Софія 

вихованка гуртка “Основи гідробіології” комунального 
позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” Дніпровської міської ради, учениця групи 
11-1 комунального закладу освіти “Фінансово-
економічний ліцей наукового спрямування при 
Університеті митної справи та фінансів” Дніпровської 
міської ради; 

Крайняк Олена 
Василівна, керівник 
гуртка, вчитель - 
методист 

13 15 28 І 

8. ВИХОДЦЕВА  
Софія 

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

Малихіна Лариса 
Іллівна – учитель 
біології 

11 14 25 ІІ 
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9. ДРОНЯК  
Валерія 

вихованка гуртка “Юні бджолярі” 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; 

Боярчук Іван 
Павлович, керівник 
гуртка; 
Ганжа Дмитро 
Сергійович, 
науковий співробітник 
природного 
заповідника 
“Дніпровсько-
Орільський” 

12 13 25 ІІ 

10. ГОРШКОВА 
Вероніка 

вихованка гуртка “Юний дослідник” комунального 
позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів Покровського району” Криворізької 
міської ради, учениця 11 класу закладу освіти 
“Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 62” Криворізької міської ради; 

Олєшкевич Тамара 
Миколаївна, керівник 
гуртка; 
Дуженкова Олена 
Валеріївна, 
вчитель біології 

14 14 28 І 

11. ГАНІСТРАТ  
Андрій 

вихованець гуртка “Юні орнітологи” комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської 
обласної ради, учень 8 класу комунального закладу 
освіти “Калинівська середня загальноосвітня школа – 
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів” 
Гречаноподівської сільської ради; 

Розумна Ірина 
Миколаївна, керівник 
гуртка, вчитель 
географії 

12 12 24 ІІІ 

12. ШУЛІКА  
Альона 

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

Солдатенко Наталія 
Андріївна, керівник 
гуртка, вчитель 
біології; 
Ганжа Дмитро 
Сергійович,  
науковий співробітник 
природного 
заповідника 
“Дніпровсько-
Орільський” 

12 13 25 ІІ 
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Колективні роботи 
1. Учні 8-9 класів заклад освіти “Широчанський навчально-виховний 

комплекс “загальноосвітній навчальний заклад 
І-ІІ ступенів-дошкільний освітній заклад” 
Апостолівської міської ради; 

Капітонова Світлана 
Сергіївна, вчитель 
біології 

8  8 - 

2. Учнівське 
об’єднання “Лелека”, 
учні 11 класу 

заклад освіти “Українська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів” Апостолівської міської ради 
Апостолівського району; 

Лагода Тетяна 
Григорівна, вчитель 
біології 

12  12 - 

3. Вихованці гуртка 
“Юннати”,  
учні 8-9 класів 

комунальний заклад освіти “Василівська 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів” Раївської сільської 
ради Синельниківського району; 

Гламазда Оксана 
Григорівна, заступник 
директора з навчально-
виховної роботи, 
вчитель хімії та 
біології 

12 9 21 А 

4. Учнівське 
об’єднання 
 “Юні екологи” 

заклад освіти “Синельниківська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 1” Синельниківської міської ради; 

Вчителі початкових 
класів: 
Сухорукова Алла 
Федорівна; 
Донська Катерина 
Вікторівна; 
Бородавка Євгенія 
Павлівна; 
Гречка Наталія 
Миколаївна 

12 12 24 ІІІ 

5. Учні 9-10 класів комунальний заклад освіти “Микільська на Дніпрі 
середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Солонянської районної ради; 

Горова Юлія 
Олександрівна,  
вчитель біології та 
хімії 

11 13 24 ІІІ 

6. Вихованці гуртка 
“Загальна біологія” 

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

Мамотенко Юлія 
Олександрівна, 
заступник директора 

13 13 26 ІІ 

7. Вихованці гуртка 
“Основи екологічної 
науково-

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

Панченко Світлана 
Вікторівна, керівник 
гуртка 

13 13 26 ІІ 
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дослідницької 
діяльності” 

8. ТКАЧОВА 
Анастасія та БІЛА  
Катерина 

вихованки гуртка “Юні лісівники” філії комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської 
обласної ради “Шафран”, учениці 10 класу опорного 
комунального закладу “Могилівська загальноосвітня 
школа І - ІІІ ступенів ім. І.М.Шишканя” Могилівської 
сільської ради; 

Ніколаєнкова Ольга 
Василівна, керівник 
гуртка 

13 15 28 І 

9. Учні заклад освіти “Першотравенська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 2”. 

- 9  9 - 

Напрям “Квітникарство та озеленення” 
 

Номінація “Квітковий розмай” (Робота з внутрішнього озеленення) 

 Індивідуальні роботи 

1. ГАВДАН  
Софія  

вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів Покровського 
району” Криворізької міської ради, учениця 9 класу 
Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№125 Криворізької міської ради 

Ващенко Людмила 
Олексіївна, керівник 
гуртка,   Осіпова 
Наталія Євгенівна, 
вчитель біології 

13 11 24 III 

2. ЖУКОВ 
Іван 

вихованець комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів Покровського 
району” Криворізької міської ради, учень 9 класу 
Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№111 Криворізької міської ради 
 

Ващенко Людмила 
Олексіївна, керівник 
гуртка  
Зіміна Наталя 
Володимирівна, 
вчитель біології 

10 8 18 A 

3 ЄРЬОМІНА  
Софія 

вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів Покровського 
району” Криворізької міської ради, учениця 9 класу 
Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№62 Криворізької міської ради 
 

Ващенко Людмила   
Олексіївна, керівник 
гуртка  
Коваленко Олена 
Іванівна, вчитель 
біології 
 

11 9 20 A 
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4. ОХРИМЕНКО 
Карина 

вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів Покровського 
району” Криворізької міської ради, учениця 7 класу 
Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№36 Криворізької міської ради 

Ващенко Людмила   
Олексіївна, керівник 
гуртка        
Кравченко Світлана 
Олексіївна, вчитель 
біології 

11 11 22 III 

5. ЗІНОВЄЙ  
Єлизавета 

вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів Покровського 
району” Криворізької міської ради, учениця 7 класу 
Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№62 Криворізької міської ради 

Ващенко Людмила   
Олексіївна, керівник 
гуртка 

12 9 21 A 

6. АВІЛОВА 
Катерина 
 

вихованка гуртка “Біологія людини з засобами STEM-
освіти” комунального закладу освіту «Дитячий 
екологічний центр» Кам’янської міської ради учениця 
11 класу комунального закладу освіти «Середня 
загально-освітня школа №40” Кам’янської міської 
ради 

Заводськова Любов 
Іванівна, керівник 
гуртка  

15 13 28 I 

Колективні роботи 
1. Вихованці гуртка 

“Юні квітникарі” 
комунальний позашкільний навчальний заклад 
“Станція юних натуралістів Павлоградської міської 
ради 

Синчук Неля 
Григорівна, керівник 
гуртка 

14 11 25 II 

2. Вихованці гуртка 
“Клуб любителів 
кімнатних рослин” 

Широчанський навчально-виховний комплекс I – II 
ступенів “Загальноосвітній навчальний заклад – 
дошкільний навчальний заклад” Апостолівської 
міської ради 

Капітонова Світлана 
Сергіївна, керівник 
гуртка  
 

12 - 12 - 

3. Вихованці гуртка 
“Юні квітникарі” 
 

комунальний позашкільний навчальний заклад 
“Станція юних натуралістів Тернівського району” 
Кріворізької міської ради 

Шишова-Волошина 
Оксана Ігорівна, 
керівник гуртка 

12 5 17 - 

4. Вихованці гуртка 
“Юні квітникарі” 

комунальний навчальний заклад “Криничанський 
центр учнівської молоді” Криничанської селищної 
ради 

Лободюк Валентина 
Миколаївна, керівник 
гуртка 

11 11 22 III 

Номінація “Досліджуємо  найкращий сорт” 
 

Індивідуальні роботи 
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1. БУШИНА  
Софія 

вихованка гуртка “Природа рідного краю” 
комунального позашкільного навчального закладу 
“Станція юних натуралістів Павлоградської міської 
ради 

Бушина Світлана 
Олександрівна, 
керівник гуртка 

14 4 18 A 

2. ГРИЦЕНКО  
Софія  

учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Межівська загальноосвітня школа I – III ступенів 
№2” Межівської селищної ради 

Зіненко Анастасія 
Олексіївна, вчитель 
біології 

15 12 27 II 

3. ГЕЙКО  
Дар’я 

вихованка гуртка “Юні квітникарі” комунального 
закладу “Нікопольський міський еколого-
натуралістичний центр”, учениця 9 класу 
комунального закладу “Нікопольська середня 
загальноосвітня школа №10” 

Захарченко Ольга 
Василівна, методист 

15 14 29 I 

4. ДАНИЛЬЧЕНКО  
Юлія  

вихованка гуртка “Юні квітникарі” комунальної 
установи “Центр позашкільної освіти” Томаківської 
селищної ради, учениця 9 класу закладу освіти 
“Чумаківська загальноосвітня школа I – III ступенів” 
Томаківської селищної ради 

Ігнатенко Н.В. 14 10 24 III 

5.  ЛАТЕНКОВА 
Яна 

вихованка гуртка “Ландшафтний дизайн з елементами 
комп’ютерного проектування” комунального 
позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів Покровського району” Криворізької 
міської ради, учениця 7 класу Криворізької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №36 
Криворізької міської ради 

Цимбал Таміла 
Володимирівна, 
керівник гуртка 

14 9 23 III 

6. БАНДУРЧЕНКО 
Злата 

вихованка гуртка “Людина і довкілля” комунального 
закладу освіту “Дитячий екологічний центр” 
Кам’янської міської ради 

Земскова Людмила 
Олександрівна,  
керівник гуртка 
 

8 8 16 А 

Колективні роботи 

1. Вихованці гуртка 
“Юний квітникар” 

заклад освіти “Першотравенський навчально-
виховний комплекс Магдалинівської районної ради 
 

Дурдука Поліна 
Федорівна, керівник 
гуртка 

14      11 25 II 

2. Вихованці гуртка 
“Клуб любителів 

Широчанський навчально-виховний комплекс I – II 
ступенів “Загальноосвітній навчальний заклад – 

Капітонова Світлана 
Сергіївна керівник 

10 _ 10 - 



23 
 

Продовження витягу з протоколу 

кімнатних рослин” дошкільний навчальний заклад” Апостолівської 
міської ради 

гуртка  

3. Вихованці гуртка 
“Юні квітникарі” 

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

 

Положій Лідія 
Василівна, керівник 
гуртка   

15 7 22  

4. Вихованці гуртка 
“Юні охоронці 
природи”,  
учні 5 – 6 класів 

комунальний заклад освіти “Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської міської ради 
 
комунальний заклад “Середня загальноосвітня школа 
№28” Кам’янської міської ради 

Чобан Ольга 
Анатоліївна, керівник 
гуртка 

8 5 13 - 

5. Вихованці гуртка 
“Юні дослідники 
біорізноманіття” 

комунальний заклад освіти “Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської міської ради 

Горєлова Тетяна 
Володимирівна, 
керівник гуртка 

4 3 7 - 

Номінація “Ландшафтний дизайн” 
 

Індивідуальні роботи 
 

1. ДЬОМІН 
Олександр  

студент групи Ф 1/11-20 Державного професійно-
технічного навчального закладу “Кріворізький 
навчально-виробничний центр” 
 

Манько Оксана 
Олексіївна, майстер 
виробничого навчання 

13 - 13 - 

2. ЖМУР 
Вероніка 

учениця Перещіпинського професійного ліцею 
 

Шара Вероніка 
Сергіївна, викладач 
біології та екології 

10 - 10 - 

3. ШЕВЧЕНКО  
Володимир 

студент 1 курсу Дніпропетровського професійно-
технічного навчального закладу “Дніпропетровський 
регіональний центр професійно-технічної освіти” 
 

Рінг Анастасія 
Сергіївна, викладач 
біології та хімії 

12 5 17 A 

4. ШПАК  
Мілана 

учениця 6 класу закладу освіти “Оленівська 
загальноосвітня школа I-III ступенів” Магдалинівської 
районної ради 

Кузнецова Єлизавета 
Олександрівна, вчитель 
біології та хімії 

14 11 25 II 

5. М’ЯСНИКОВ  
Іван 

вихованець гуртка “Ландшафтний дизайн з 
елементами комп’ютерного проектування” 
комунального позашкільного навчального закладу 
“Станція юних натуралістів Покровського району” 

Цимбал Таміла 
Володимирівна, 
керівник гуртка 

15 15 30 I 
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Криворізької міської ради, учень 9 класу Криворізької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32 
Криворізької міської ради 

6. ЧЕКАННІКОВА  
Ксенія 
 
 

вихованка комунального закладу “Дитячий 
екологічний центр” Кам’янської міської ради, учениця 
6-А класу Комунального закладу “Спеціалізована 
школа з поглибленим вивченням іноземних мов І 
ступеня – колегіум №16” Кам’янської міської ради 

Горай Анастасія 
Анатоліївна, керівник 
гуртка  

15 5 20 A 

 Колективні  роботи  
1. Вихованці гуртка 

“Юні лісівники” 
комунальний позашкільний навчальний заклад “Центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради  

Книш Марина 
Володимирівна, 
керівник гуртка 

15 10 25 II 

2. Вихованці гуртка 
“Екологи -  
краєзнавці” 

комунальний заклад “Нікопольський міський еколого-
натуралістичний центр”  
 

Кокнаєв Сергій  
Олексійович,        
керівник гуртка 

14 8 22 III 

 
 
 
Члени журі:                 А.В. ІВАНУС 
 
                  Д.В. ГРИГОР’ЄВ 
 
                  І.Г. КРИВУЛЯ 


