
  

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 
 
_     03.08.      2021                                  м. Дніпро    № 0     27/01-04     4 

 

Про підсумки проведення обласного 
природоохоронного конкурсу  
“Природна скарбниця  
Придніпров’я” (заочного) 
 

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 24.05.2021 року № 238/0/212-21 “Про проведення обласного 
природоохоронного конкурсу “Природна скарбниця Придніпров’я” (заочного)”,  
з метою проведення екологічної пропаганди щодо охорони ранньоквітучих 
рослин, збереження і відновлення видового різноманіття флори, виявлення, 
вивчення та збереження старовікових і цікавих дерев, які мають історичну і 
естетичну цінність, важливих природних об’єктів – балок, які можуть слугувати 
основою розбудови екологічної мережі в закладах освіти проведено зазначений 
вище захід. 

За підсумками проведення заходу 
 
НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити витяг з протоколу засідання обласного журі по підведенню 
підсумків обласного природоохоронного конкурсу “Природна скарбниця 
Придніпров’я” (заочного)” (далі – Конкурс) (додається). 

2. Нагородити грамотами комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” активних учасників 
Конкурсу відповідно до протоколу. 

3. 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. 

 

Т.в.о. директора       Людмила БОВИКІНА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Наказ комунального закладу освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний 

центр дітей та учнівської молоді” 

від     03.08.   2021 №     27/01-04     т 
 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

засідання журі обласного природоохоронного конкурсу “Природна скарбниця Придніпров’я” 
 

Дата засідання від 27.07.2021 

Присутні всі члени журі. 
 

Черга денна: 

Підведення підсумків обласного природоохоронного конкурсу “Природна скарбниця Придніпров’я” (заочного)” (далі – Конкурс). 
 

СЛУХАЛИ: 

Григор’єва Д.В., завідувача відділу біології та екології комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 

учнівської молоді”, який ознайомив членів журі з основними завданнями Конкурсу, з вимогами до наданих звітних матеріалів, з критеріями 

оцінювання робіт учасників відповідно до умов проведення Конкурсу. 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Провести оцінку звітних матеріалів: 

1.1. По номінації “Балки Придніпров’я” відповідно до наступних критеріїв: 

комплексні дослідження рослинного та тваринного світу, рельєфу, гідрологічних умов балок – до 10 балів; 

просвітницька робота (дистанційно) з громадськістю, місцевою владою, засобами масової інформації щодо значення та необхідності 

охорони балок – до 7 балів; 

пошуково-дослідницька робота щодо виявлення історичних відомостей про балки – до 7 балів; 

залучення учнівської молоді до участі у конкурсах малюнків, плакатів, творчих робіт (віршів, оповідань, творів, легенд, казок тощо),  

у яких відображено унікальні куточки природи балок степового Придніпров’я – до 6 балів; 

естетика оформлення робіт – до 5 балів. 
 

№ Учасник Клас / освітній заклад Керівник роботи Середній 
бал 

М
іс

ц
е 

 

Індивідуальні роботи: 
 

1. ЦИКАЛО 
Олександра 

вихованка гуртка “Юні лісівники” комунального закладу “Дитячий 

екологічний центр” Кам’янської міської ради, учениця 8 класу 

Горай Анастасія 

Анатоліївна, керівник 
25 ІІ 
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Продовження додатка 
 

комунального закладу “Середня загальноосвітня школа № 28” 

Кам’янської міської ради 

гуртка  

2. КОСЕНКОВ 
Олександр 

учень 9 класу комунального навчально-виховного комплексу 

“Степанівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад” Криничанської селищної ради 

Труханова Лідія Сергіївна, 

вчитель біології 18 А 

 

Колективні роботи: 
 

1. БАБЕНКО Ганна 
та БАБЕНКО 
Анастасія 

учениці 5 та 6 класів комунального закладу освіти “Циганівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Раївської сільської ради 

Денисова Галина 

Григорівна, вчитель 

біології і природознавства 

21 А 

2. Вихованці 
гуртка 
“Дивосвіт” 

комунальний Мирнівський заклад загальної середньої освіти 

П’ятихатської міської ради 

Дьоріна Людмила 
Олександрівна, вчитель 
біології та керівник гуртка 
“Дивосвіт” 
Барзіон Катерина Олегівна, 
педагог-організатор 

25 ІІІ 

3. Вихованці 

гуртка 

“Основи 

фенології” 

комунальний заклад “Міський еколого-натуралістичний центр дітей та 

учнівської молоді Марганецької міської ради Дніпропетровської 

області” 

Пастушкова Анна 
Валеріївна, керівник гуртка  

32 І 

4. Вихованці 
гуртка 
“Екологічне 
краєзнавство” 

комунальний заклад “Нікопольський міський еколого-натуралістичний 

центр” 

Кокнаєв Сергій 
Олексійович, керівник 
гуртка  

24 ІІІ 

5. Вихованці 
гуртка “Юний 
дослідник” 
учні 

комунальна установа “Центр позашкільної освіти” Томаківської селищної 
ради, 
 
заклад освіти “Томаківський навчально-виховний комплекс 
“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад” 
№1” Томаківської селищної ради 

Вовкобрун Леніна 
Миколаївна, керівник гуртка  

21 А 

6. Вихованці 
гуртка 
“Стежками 
рідного села” 

опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
Першотравневської сільської ради 

Петрик Людмила 
Михайлівна, заступник 
директора з навчально-
виховної роботи, вчитель 
географії 

30 ІІ 
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1.2. По номінації “Дерево життя” відповідно до наступних критеріїв: 

дослідницька діяльність – до 10 балів; 

просвітницька робота (дистанційно) з громадськістю, місцевою владою, засобами масової інформації щодо значення старовікових та 

цікавих дерев, які мають історичну та естетичну привабливість – до 10 балів; 

конкретні практичні заходи по охороні дерев – до 10 балів. 
 

№ Учасник Клас / освітній заклад Керівник роботи Середній 
бал 

М
іс

ц
е 

 

Індивідуальні роботи: 
 

1. КІЗЕНКО  

Олексій 

вихованець гуртка “Геологічне краєзнавство” комунального закладу 

“Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради, учень 8 класу 

комунального закладу “Середня загальноосвітня школа № 23” 

Кам’янської міської ради 

Кізенко Оксана Петрівна, 
методист, керівник гуртка 

29 ІІ 

2. ЩАСЛИВЕЦЬ 

Юлія 

учениця 6 класу комунального закладу освіти “Петриківська неповна 

середня загальноосвітня школа І – ІІ ступенів” Новопокровської селищної 

ради 

Соловей Любов Єгорівна, 

вчитель біології 19 А 

3. НЕЧИПОРЕНКО 
Марія 

вихованка гуртка “Юні охоронці природи” філії комунального закладу 

освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 

молоді” Дніпропетровської обласної ради “Шафран”, учениця 6 класу 

комунального закладу “Бабайківська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів” Царичанської селищної ради 

Тарасенко Людмила 
Володимирівна, керівник 
гуртка  30 І 

4. ГОНЧАРУК 

Вероніка 

вихованка гуртка “Лікарські рослини” комунального позашкільного 

навчального закладу “Центр дитячої та юнацької творчості “Сонях” 

Криворізької міської ради 

Даценко Тетяна Юріївна, 

керівник гуртка “Лікарські 

рослини” 

25 ІІІ 

5. ГОРНІЧЕВА 

Тетяна 

учениця 11 класу комунального закладу “Вільненський заклад загальної 

середньої освіти” Губиниської селищної ради 

Новак Ольга Олександрівна, 
вчитель біології 
Хомин Михайло Михайлович, 
т.в.о. головного лісничого 
державного підприємства 
“Новомосковський військовий 
лісгосп” 

21 А 

6. ПЛЕВАКО 

Дар’я 

вихованка гуртка “Екологічне краєзнавство” комунального позашкільного 

навчального закладу “Центр дитячої та юнацької творчості “Гармонія” 

Квітко Максим 
Олександрович, керівник 

19 А 
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Криворізької міської ради гуртка “Екологічне 
краєзнавство” 

 

Колективні роботи: 
 

1. СЕРЕДА 

Олександр та 

КОВРИГА 

Сергій 

вихованці гуртка “Різьба по дереву” філії комунального закладу освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 

Дніпропетровської обласної ради “Шафран”, учні 7 класу комунального 

закладу “Китайгородський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів” Китайгородської сільської ради 

Журавель Владислав 
Євгенович, керівник гуртка  

29 ІІ 

2. ВЕЛІЧКІНА 

Ангеліна та 

БЄЛОРУС 

Володимир 

учні 9 класу комунального закладу “Василівський заклад загальної 

середньої освіти” Губиниської селищної ради 

Волощенко Олена Борисівна, 

вчитель біології 
30 І 

3. Здобувачі освіти 

6 класів 

заклад освіти “Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 5” Першотравенської міської ради 

Єрмошенко Оксана 

Василівна, вчитель біології 

Парамонова Катерина 

Олександрівна, педагог-

організатор 

22 А 

4. Здобувачі освіти 

7 класу 

Голубівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів філії комунального 

закладу освіти “Голубівський опорний освітній заклад” Перещепинської 

міської ради 

Вєтрова Олена Олегівна, 
вчитель біології та хімії 23 А 

5. Здобувачі освіти 

5 та 6 класів 

загальний заклад середньої освіти “Тритузнянська гімназія” Солонянської 

селищної ради 

Зюбанова Алла Степанівна, 

вчитель біології 
25 А 

6. Вихованці 

гуртка “Юні 

знавці 

лікарських 

рослин” 

учні 

комунальний заклад “Нікопольський міський еколого-натуралістичний 

центр” 

 

 

 

комунальний заклад “Нікопольський навчально-виховний комплекс № 7 

“Загальноосвітній заклад І ступеня – гімназія” Нікопольської міської ради 

Шубкіна Ірина Олександрівна, 
керівник гуртка  

27 ІІІ 

7. вихованці 
гуртка 
“Фітодизайн” 

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

Коробка Юлія Сергіївна, 
керівник гуртка  26 ІІІ 
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1.3. По номінації “Первоцвіти Дніпропетровщини” відповідно до наступних критеріїв: 

виховні заходи (дистанційно), публікації в пресі, на місцевому телебаченні, розповсюдження електронних листівок із закликами про 

збереження первоцвітів, створення відеофільмів та плакатів, конкурси творчих робіт – до 10 балів; 

створення мікрозаказників, вирощування первоцвітів у культурі, реінтродукція ранньовесняних рослин в природне середовище тощо – до 10 

балів; 

моніторингові дослідження, вивчення ареалів, картографування, дослідження популяцій рослин тощо – до 10 балів. 
 

№ Учасник Клас / освітній заклад Керівник роботи Середній 
бал 

М
іс

ц
е 

 

Індивідуальні роботи: 
 

1. ВОРОНІНА 
Крістіна 

учениця 10 класу комунального закладу освіти “Новоолександрівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Раївської сільської ради 

Яковчук Наталя Миколаївна, 
вчитель географії та біології 

13 А 

2. ПОЛТАВЕЦЬ 
Катерина 

учениця 9 класу закладу освіти “Перещепинська загальноосвітня школа 
І-ІІ ступенів № 2” (філія комунального закладу освіти “Перещепинський 
опорний освітній заклад №1”) Перещепинської міської ради 

Мельник Юлія 
Олександрівна, вчитель 
біології 

18 І 

3. ЗЮБРИЦЬКА 
Анастасія 

учениця 5 класу Лозуватської філії № 2 опорного комунального 
навчального закладу “Лозуватська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
імені. Т.Г. Шевченка” Лозуватської сільської ради 

Шестакова Ольга 
Анатоліївна, вчитель біології 13 А 

4. СУХОРУКОВА 
Євгенія 

вихованка гуртка “Природа – мій дім”, учениця 8 класу комунального 
закладу “Гімназія № 12” Кам’янської міської ради 

Татарець Світлана 
Миколаївна, вчитель біології 

18 І 

5. КОВАЛЬ  
Софія 

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

Пархоменко Наталя 
Новомирівна, керівник 
гуртка  

16 ІІ 

6. СТЕПАНОВА 
Єлизавета 

учениця 10 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 65” Криворізької міської ради 

Толстова Ірина Леонідівна, 
вчитель біології та екології 

11 А 

7. ЛОБАЩУК 
Аліна 

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

Шишова-Волошина Оксана 
Ігорівна, керівник гуртка  14 ІІІ 

8. КОМІСАРОВА 
Нонна 

учениця 2 класу комунального закладу “Губиниський заклад загальної 
середньої освіти (опорний заклад)” Губиниської селищної ради 

Комісарова Наталя 
Миколаївна, педагог-
організатор 
Бровенко Марина Павлівна, 
вчитель біології 

12 А 
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9. ГОРБЕНКО 
Анастасія 

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

Мамотенко Юлія 
Олександрівна, заступник 
директора 

16 ІІ 

10. ГОРВАТ 
Ярослав 

вихованець гуртка “Ландшафтний дизайн з елементами комп’ютерного 
проєктування” комунального позашкільного навчального закладу “Станція 
юних натуралістів Покровського району” Криворізької міської ради, 
учень 5 класу комунального закладу освіти “Криворізька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 111” Криворізької міської ради 

Цимбал Таміла 
Володимирівна, керівник 
гуртка  12 А 

11. БОДНАР  

Назар 

вихованець гуртка “Горшечкові рослини” комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних натуралістів Покровського району” 
Криворізької міської ради, учень 5 класу комунального закладу освіти 
“Криворізька гімназія № 36” Криворізької міської ради 

Ващенко Людмила 
Олексіївна, керівник гуртка  

11 А 

 

Колективні роботи: 
 

1. Екологічна рада відокремлений підрозділ “Богданівська філія І - ІІ ступенів комунального 
закладу “Богданівська опорна загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів” 
Богданівської сільської ради 

Топорова Тетяна 
Володимирівна, вчитель 
географії та біології 

23 І 

2. Здобувачі освіти комунальний заклад “Середня загальноосвітня школа № 44” Кам’янської 
міської ради 

Шапунова Інна Євгенівна, 
вчитель хімії та біології 

15 А 

3. Здобувачі освіти комунальний заклад освіти “Демуринська загальноосвітня школа 
І-ІІ ступенів” Межівської селищної ради 

Гвоздь Ірина Миколаївна, 
вчитель біології та хімії 

14 А 

4. Здобувачі освіти комунальний заклад “Дружбівська середня загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів” Криничанської селищної ради 

Бабець Ірина Григорівна, 
педагог-організатор  

15 А 

5. Вихованці 
гуртка 
“Юні друзі 
природи” 

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

Рогівська Наталія 
Володимирівна, керівник 
гуртка 

20 ІІ 

6. Вихованці 
гуртка 
“Екологічна 
варта” 

заклад освіти “Авангардська середня загальноосвітня школа” 
Васильківської селищної ради 

Мормуль Лариса 
Дементіївна, вчитель 
біології 

21 ІІ 

7. Вихованці 
гуртка 
“Екологічне 

комунальний комплексний позашкільний навчальний заклад “Міський 
дитячо-юнацький центр “Бригантина” Дніпровської міської ради 

Зубарєва Ольга Дмитрівна, 
керівник гуртка  18 ІІІ 
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краєзнавство” 

8. Здобувачі освіти комунальний заклад “Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 5” Тернівської міської ради 

Некрашевич Надія 
Миколоївна, вчитель біології 
Шемет Лідія Олександрівна, 
вчитель географії 

20 ІІ 

9. Вихованці 
гуртка “Юні 
екологи” 

комунальний Магдалинівський опорний заклад загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів Магдалинівської селищної ради 

Погрібняк Світлана 
Миколаївна, керівник гуртка  14 А 

10. Вихованці 
гуртка 
“Любителі 
природи”, учні 
5 класу 

Майська філія І-ІІ ступенів комунального опорного закладу освіти 
“Кислянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Зайцівської сільської 
ради 

Волк Наталія В’ячеславівна, 
керівник гуртка 

18 ІІІ 

11. Вихованці 
гуртка “Людина 
і довкілля” 
Учні 

комунальна установа “Центр позашкільної освіти” Томаківської селищної 
ради, 
 
Володимирівська філія закладу освіти “Томаківський навчально-виховний 
комплекс “Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів-дошкільний навчальний 
заклад” № 1” Томаківської селищної ради 

Мажара Світлана Павлівна, 
керівник гуртка  

18 ІІІ 

12. Вихованці 
гуртка “Школа 
друзів планети” 

комунальний заклад “Чаплинська середня загальноосвітня опорна школа” 
Дубовиківської сільської ради 

Замкова Наталія 
Володимирівна, керівник 
гуртка  

23 І 

13. СКОВОРОДКО 
Аріна та 
САХАРУК  
Анастасія 

вихованці комунального закладу позашкільної освіти “Широківський центр 
дитячої творчості” Широківської селищної ради, учениці 8 класу 
комунального закладу “Шестірнянська школа загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів” Широківської селищної ради 

Махонько Любов 
Володимирівна, керівник 
гуртка, вчитель біології 

20 ІІ 

14. Здобувачі освіти  
6 класу 

Майська філія І-ІІ ступенів комунального опорного закладу освіти 
“Кислянська ЗШ І-ІІІ ступенів” Зайцівської сільської ради 
Синельниківського району 

Смірнова Ганна Миколаївна, 
вчитель географії 18 ІІІ 

15. Вихованці 
гуртка “Юні 
друзі природи” 

комунальний заклад “Чаплинська середня загальноосвітня опорна школа” 
Дубовиківської сільської ради 
 

 

Олексюк Тамара Леонідівна, 
вчитель біології та керівник  
гуртка  

18 ІІІ 

16. Здобувачі освіти 
2 класу 

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

Гречка Наталія Миколаївна, 
вчитель початкових класів 

20 ІІ 



8 
 

Продовження додатка 
 

17. Вихованці 
гуртків 

комунальний заклад позашкільної освіти “Будинок творчості дітей та 
юнацтва” Покровської міської ради 

Саганець Ірина Миколаївна, 
керівник гуртка 

18 ІІІ 

18. Здобувачі освіти комунальний заклад освіти “Циганівська загальноосвітня школа 
І -ІІІ ступенів” Раївської сільської ради 

Миршавка Наталія 
Євгенівна, вчитель географії 

15 А 

19. СМОЛЯГА 
Діана та 
СІДАК Маша 

учні 7 класу Рудківської філії комунального закладу “Китайгородський 
заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів” Китайгородської сільської 
ради Царичанського району Дніпропетровської області 

Кравчук Юрій Михайлович, 
вчитель біології 15 А 

20. БАРАННІК Артем 
та РИБАК Софія 

учні 6 класу комунального закладу “Ліцей № 19” Кам’янської міської ради Годько Ольга Петрівна, 
вчитель біології 

14 А 

21. Вихованки 
гуртка “Юні 
охоронці 
природи” 

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

Чобан Ольга Анатоліївна, 
методист, керівник гуртка  

19 ІІІ 

22. Здобувачі освіти 
7 та 8 класів 

заклад освіти “Криворізька гімназія № 98” Криворізької міської ради Милостивий Руслан 
Вікторович, вчитель 
географії, 

19 ІІІ 

23. Вихованці 
гуртка 
“Горшечкові 
рослини” 

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

Ващенко Людмила 
Олексіївна, керівник гуртка  

15 А 

24. Вихованці 
гуртків 

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

Пархоменко Наталя 
Новомирівна, методист 

26 І 

25. Учнівське 
об’єднання 

заклад освіти “Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 42” 
Криворізької міської ради 

Панасюк Світлана Ігорівна, 
вчитель біології 

16 А 

26. Вихованці та 
керівники 
гуртків 

комунальний позашкільний навчальний заклад “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” Обухівської селищної ради 

Аулова Олена Андріївна, 
культорганізатор, керівник 
гуртка “Юні друзі природи”; 
Книш Марина Володимірівна 
керівник гуртка “Юні 
лісівники”; 
Сесь Людмила Михайлівна, 
керівник гуртка “Юні 
квітникарі”; 
Солдатенко Наталія Андріївна, 
керівник гуртка “Основи 
біології” 

19 ІІІ 
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27. Вихованці 
гуртків 

Міський комунальний позашкільний навчальний заклад “Центр дитячої 
творчості “Надія” Першотравенської міської ради 

Корольова Людмила 
Леонідівна, керівник гуртка 

18 ІІІ 

28. Здобувачі освіти 
5 та 6 класів 

заклад освіти “Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3” 
Павлоградської міської ради 

Матвєєнкова Надія 
Олександрівна, вчитель 
біології 

17 А 

29. Здобувачі освіти комунального закладу “Тернівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 6” Тернівської міської ради 

Боярських Ганна Павлівна,  
вчитель хімії; 
Разінкова Олена Анатоліївна, 
вчитель біології 

19 ІІІ 

30. Вихованці 
гуртків 

комунальний заклад “Нікопольський міський еколого-натуралістичний 
центр” 

Захарченко Ольга Василівна, 
методист 

20 ІІ 

31. ГОЛОВЧЕНКО 
Валерія та 
СКУМІНА 
Альона 

учениці 6 класу комунального закладу освіти “Петриківська неповна 
середня загальноосвітня школа І - ІІ ступенів” Новопокровської селищної 
ради 

Соловей Любов Єгорівна, 
вчитель біології 

17 А 

32. Вихованці 
гуртка “Юні 
екологи” 

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

Басанська Владлена 

Дмитрівна, керівник гуртка  23 І 

33. Здобувачі освіти комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних натуралістів 
Покровського району” Криворізької міської ради, комунального закладу 
освіти “Криворізька гімназія № 44” Криворізької міської ради 

Платонова Юлія 
Анатоліївна, вчитель біології 13 А 

34. Здобувачі освіти комунальний заклад “В’язівоцька загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів” 
Вербківської сільської ради 

Дерев’янко Валентина 
Олексіївна, вчитель біології 

14 А 

35. Здобувачі освіти комунальний заклад “Кочерезький навчально-виховний комплекс 
“Кочерезька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок” 
Вербківської сільської ради 

Мирна Наталія Миколаївна, 

вчитель біології 19 ІІІ 

36. Вихованці гуртків 
“Лісівники–
дендрологи” та 
“Юні садівники” 

комунальний навчальний заклад “Центр позашкільної освіти” Вербківської 
сільської ради 

Тишкевич Володимир 
Терентійович, керівник 
гуртка 

18 ІІІ 

37. Вихованці 
гуртка “Юний 
дослідник” 
учні 

комунальна установа “Центр позашкільної освіти” Томаківської селищної 
ради, 
 
заклад освіти “Томаківський навчально-виховний комплекс 
“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад” 
№1” Томаківської селищної ради 

Вовкобрун Леніна 
Миколаївна, керівник гуртка  

14 А 
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38. Здобувачі освіти Всесвятська філія комунального закладу “Губиниський заклад загальної 
середньої освіти (опорний заклад)” Губиниської селещної ради 

Поправка Любов 
Олександрівна, завідувач 
філії 

18 ІІІ 

39. Здобувачі освіти 
5 класів 

заклад освіти “Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 17” 
Павлоградської міської ради 

Приймак Катерина Петрівна 
вчитель біології та 
природознавства 

18 ІІІ 

40. Вихованці 
гуртка “Юні 
квітникарі” 

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

Синчук Неля Григорівна, 
керівник гуртка 18 ІІІ 

41. Здобувачі освіти 
4 та 5 класів 

заклад освіти “Криворізька педагогічна гімназія” Криворізької міської ради Кашечко Ольга Сергіївна, 
вчитель біології та хімії 

14 А 

42. Вихованці 
гуртка “Юні 
квітникарі” 

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

Маслак Вікторія Сергіївна, 
вчитель біології 20 ІІ 

 
 
Завідувач відділу біології та екології            Денис  ГРИГОР’ЄВ 

комунального закладу освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний 

центр дітей та учнівської молоді” 


