
  

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 
 
     18.11.    2021                                          м. Дніпро    № 81/01-0481/01-044 

 

Про підсумки проведення  
обласного конкурсу юних натуралістів 
 

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 13.10.2021 року № 465/0/212-21 “Про проведення обласного конкурсу юних 
натуралістів (заочно)” (далі – Конкурс), з метою розвитку творчих здібностей, 
екологічної свідомості здобувачів освіти, підвищення ефективності проведення 
навчально-дослідницької, експериментальної та практичної роботи в галузі 
біології, екології, сільського та лісового господарства, квітникарства, 
озеленення і ландшафтного дизайну, створення умов для самовдосконалення та 
творчої реалізації особистості в закладах освіти проведено зазначений вище 
захід. 

За підсумками проведення заходу 
 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Затвердити витяг з протоколу засідання обласного журі по підведенню 

підсумків Конкурсу, що додається. 
2. Нагородити грамотами КЗО “ОЕНЦДУМ” активних учасників 

Конкурсу відповідно до витягу з 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. 

 
 
 

Директор          Юрій ПЕДАН 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Наказ комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 
від    18.11.   2021   № 81/01-04 

 
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

засідання журі по підведенню підсумків обласного  конкурсу юних натуралістів 
 

від 15.11.2021 року 

 
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., працівників комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” , які доповіли про участь закладів області в Конкурсі. 

 
УХВАЛИЛИ: 
Оцінити роботи учасників Конкурсу, включаючи заочну оцінку робіт (до 15 балів) та оцінку відео захисту (до 15 балів)  

 

№ 
з/п 

Учасник 
(прізвище, ім’я або 
гурток, учнівське 

об’єднання) 

Клас / освітній заклад 
(клас та повна назва закладу освіти) 

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

посада)  

Оцінка 
робіт 
(до 15 
балів) 

Оцінка 
відео 
(до 15 
балів) 

Всього 
(до 30 
балів) 

Міс
це 

Напрям “Експериментальна робота з біології, проуктивна праця та дослідницька робота  в галузі 

 сільського та лісового господарства” 
 

Номінація “Дослідницький марафон” 

Індивідуальні роботи 

1. КАДЖАРОВА  
Саміра 

учениця 9 класу комунального закладу освіти 
“Володимирівський ліцей” Межівської селищної ради  

Янченко Тетяна 
Володимирівна, 
вчитель біології  

14 14 28 І 
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2. КАЛЕТНІК  
Маргарита 

учениця 8 класу комунального закладу освіти 
“Володимирівський ліцей” Межівської селищної ради  

Янченко Тетяна 
Володимирівна, 
вчитель біології  

14 15 29 І 

3 БУБНОВА  
Тетяна 

учениця 7 класу комунального закладу “Філія 
“Богданівська гімназія” Богданівського ліцею” 
Богданівської сільської ради Павлоградського району 

Топорова Тетяна 
Володимирівна, вчитель 
біології 

10 - 10 А 

4. БОВТ 
Софія 

вихованка комунального закладу “Дитячий екологічний 
центр” Кам`янської міської ради, учениця 7 класу 
комунального закладу "Навчально-виховний комплекс 
"Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний 
навчальний заклад" №26" Кам`янської міської ради  

Земскова Людмила 
Олександрівна, керівник 
гуртка  

10 9 19 А 

5. ЗАЙЦЕВА  
Анастасія 

вихованка гуртка “Юні екологи” комунального закладу 
“Дитячий екологічний центр” Кам'янської міської ради, 
учениця 10 класу комунального закладу "Навчально-
виховний комплекс "Загальноосвітній навчальний заклад 
І - ІІ ступенів - академічний ліцей №15" Кам'янської 
міської ради 

Брич Катерина 
Анатоліївна, вчитель 
біології 
Гаврилюк Антоніна 
Іванівна, керівник гуртка 

10 12 22 ІІІ 

6. КИРИЛЕНКО  
Софія 

вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Обухівської селищної ради , учениця  
6 класу комунального закладу "Обухівський ліцей" 
Обухівської селищної ради Дніпровського району 

Синичич Людмила 
Іванівна, керівник гуртка 
 

11 12 23 ІІІ 

7. ВАРАХОБА  
Христина  
 
 

учениця 9 класу комунального закладу “Майська гімназія-
філія Кислянського ліцею” Зайцівської сільської ради 
Синельниківського району 

Ніколенко Сергій 
Петрович, вчитель 
біології, Позняк Василь 
Васильович, старший 
викладач кафедри 
загального землеробства 
та ґрунтознавства ДДАЕУ 

11 12 23 ІІІ 

8. БЛАЖКО 
Богдана 

учениця 5 класу комунального закладу “Майська гімназія-
філія Кислянського ліцею” Зайцівської сільської ради 
Синельниківського району 

Ніколенко Сергій 
Петрович, вчитель 
біології, Позняк Василь 
Васильович, старший 
викладач кафедри 

11 11 22 ІІІ 
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загального землеробства 
та ґрунтознавства ДДАЕУ 

9. КРИКУН  
Анастасія  
 

вихованка гуртка “Юні агрохіміки” комунального 
позашкільного навчального закладу “Станції юних 
натуралістів Покровського району” Криворізької міської 
ради, учениця 11 класу комунального закладу освіти 
“Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської 
молоді” Дніпропетровської області 

Бурко Світлана 
Миколаївна, керівник 
гуртка-методист,  
Яковенко Зоя 
Михайлівна, 
учитель біології 

14 14 28 І 

10. МАКСІМОВ  
Єгор 
 
 
 

вихованець гуртка “Юні агрохіміки” комунального 
позашкільного навчального закладу “Станції юних 
натуралістів Покровського району” Криворізької міської 
ради, учень 11 класу комунального закладу “Криворізький 
Покровський ліцей” Криворізької міської ради 

Бурко Світлана 
Миколаївна, керівник 
гуртка-методист,  
Боданина Наталя 
Олександрівна, 
вчитель біології 

13 13 26 ІІ 

11. КОВАЛЬ  
Софія 

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

Здебська Катерина 
Григорівна, керівник 
гуртка 

8 12 20 А 

12. ЯЦЕНКО  
Антон 

учень 9 класу комунального закладу “Новомиколаївська 
середня загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів" 
Верхньодніпровської міської ради 

Ясик Ніна Федорівна, 
вчитель біології 

10 - 10 А 

13. ПИЛИПЕНКО 
Анастасія 

вихованка філії комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді” “Шафран”, учениця 5 класу комунального 
закладу “Бабайківська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів” Царичанської селищної ради 

Тарасенко Людмила 
Володимирівна, керівник 
гуртка 

7 6 14 А 

Колективні роботи 

1. 
 

Гурток 
“Декоративно-
ужиткове 
мистецтво”  

комунальноий заклад “Дитячий екологічний центр” 
Кам'янської міської ради  

Скуріхіна Олена 
Петрівна, 
керівник гуртка  

10 9 19 А 

2. Гурток “Юні 
охоронці природи” 

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

Чобан Ольга Анатоліївна, 
керівник гуртка 

13 7 20 А 
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3. Гурток “Основи 
екологічної 
науково-
дослідницької 
діяльності” 

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

Панченко Світлана 
Вікторівна,  
керівник гуртка 

12 13 25 ІІ 

4. Гурток 
“Птахівництво” 
  

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

Радзіковська Лілія 
Олексіївна, керівник 
гуртка 

9 - 9 А 

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

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

Григор’єв Денис 
Валентинович, керівник 
гуртка 
 

12 - 12 А 

6 Учнівський 
колектив 9 класу 

комунальний заклад “Райпільський ліцей” Межівської 
селищної ради 

Чепко Ольга Сергіївна,  
вчитель біології і 
географії 

11 11 22 ІІІ 

7. Гурток  
“Флористика ” 

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

Лапіна Ольга Петрівна, 
керівник гуртка  

11 11 22 ІІІ 

Номінація “Живи, Земле!” 
 

Індивідуальні роботи 

1. ЧЕТВЕРТАК  
Андрій 

здобувач освіти ІІ курсу професійно-технічного училища 
№74 

Шевченко Надія 
Русланівна, викладач 
біології та екології 

9 10 19 А 

2. 
 

ШЕВЧЕНКО  
Аріна 

вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Обухівської селищної ради, учениця 6 
класу комунального закладу “Обухівський ліцей” 
Обухівської селищної ради Дніпровського району 

Тороп Тамара Василівна, 
керівник гуртка 

11 11 22 ІІІ 

3. ШПІТЬКО 
Артем 

вихованець комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді” Дніпропетровської обласної ради, учень 3 класу 
комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня 

Шпітько Надія Сергіївна, 
керівник гуртка  

11 - 11 А 
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школа №76” Дніпровської міської ради 
4. БУЯНКІН  

Іван  
 

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

Ващенко Людмила 
Олексіївна, керівник 
гуртка 

13 12 25 ІІ 

5. КОЗИРЯЦЬКА 
Анастасія  

вихованка комунального закладу “Міський еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Марганецької міської ради, учениця 9 класу комунального 
закладу “Марганецька гімназія” Марганецької міської 
ради 

Басанська Владлена 
Дмитрівна, керівник 
гуртка 

12 11 23 ІІІ 

Колективні роботи 

1. Гурток “Біологія  
засобами STEM-
освіти” 

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

Заводськова Любов 
Іванівна, керівник гуртка 

14 - 14 А 

2. Гурток “Юні 
агрохіміки”  

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

Бурко Світлана 
Миколаївна, 
керівник гуртка  

14 15 29 І 

Номінація “Кролик” 
 

Індивідуальні роботи 

1. ГРИЦАЙ  
Анна 
 

учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Межівський аграрний ліцей-інтернат” Межівської 
селищної ради 

Грицай Людмила 
Василівна, вчитель 
біології та екології 

11 12 23 ІІІ 

2. КНИШ  
Анастасія  

вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Обухівської селищної ради, учениця 5 
класу комунального закладу “Обухівський ліцей” 
Обухівської селищної ради Дніпровського району  

Книш Марина 
Володимирівна, керівник 
гуртка 

7 7 14 А 

3. ТЕРЕШЕНКО 
Олена 

учень 6 класу комунального закладу “Новомиколаївська 
середня загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів" 
Верхньодніпровської міської ради 
 
 

Ясик Ніна Федорівна, 
вчитель біології 

8 - 8 А 
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4. ЖУРАВЕЛЬ  
Софія 

учениця 3 класу комунального закладу 
“Синельниківський ліцей №1” Синельниківської міської 
ради  

Кабишова Наталія 
Олександрівна, вчитель 
початкових класів 

7 9 16 А 

Колективні роботи 

1. Гурток “Людина і 
довкілля” 

комунальний заклад “Дитячий екологічний центр” 
Кам`янської міської ради, 

Земскова Людмила 
Олександрівна, керівник 
гуртка 

7 9 16 А 

2. Гурток “Любителі 
декоративних та 
свійських тварин” 

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

Коробка Юлія Сергіївна, 
керівник гуртка 

11 11 22 ІІІ 

3. Гурток “Юні 
кролівники” 

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

Гейко Ольга Миколаївна, 
керівник гуртка 

10 - 10 А 

4. Гурток “Любителі 
декоративних  
і свійських тварин” 

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

Радзіковська Лілія 
Олексіївна, керівник 
гуртка 

10 - 10 А 

5. Гурток “Любителі 
декоративних і 
свійських тварин” 

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

Стасенко Анастасія 
Віталіївна,  
керівник гуртка 

13 - 13 А 

Номінація:“Плекаємо сад” 
 

Індивідуальні роботи 

1. КИРИЧЕНКО 
Єлизавета 

вихованка гуртка комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних натуралістів” 
Павлоградської міської ради, учениця 7 класу  
комунального закладу “Павлоградська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №9” Павлоградської міської ради 

Гостяєв Евгеній 
Вікторович, керівник 
гуртка 

9 9 18 А 

2. ДУДНИК  
Станіслав 

учень 9 класу комунального закладу освіти 
“Межівський аграрний ліцей-інтернат” Межівської 
селищної ради 

Грицай Людмила 
Василівна, вчитель 
біології та екології 

10 11 21 А 

3.. БАБИНІНА  
Діана 

вихованець гуртка комунального закладу “Дитячий 
екологічний центр” Кам’янської міської ради, учаниця 8 
класу комунального закладу “Гімназія № 28” Кам’янської 
міської ради 

Гончар Алла Вікентіївна, 
керівники гуртка 

9 9 18 А 
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Колективні роботи 

1. Учні 5, 9 класу 
 

комунальний заклад освіти “Миролюбівська гімназія 
Голубівського ліцею” Перещепинської міської ради 

Лаудін Микола 
Борисович, директор 
Бойко Ольга Юріївна, 
вчитель біології 

10 12 22 ІІІ 

2. Гурток “Юні 
садівники” 

комунальний заклад позашкільної освіти “Центр 
творчості дітей та юнацтва “Сузір’я” Вербківської 
сільської ради 

Тишкевич Володимир  
Терентійович, керівник 
гуртка 

10 - 10 А 

3. Гурток “Юні 
садівники” 

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

Тишкевич Володимир  
Терентійович, керівник 
гуртка 

10 - 10 А 

4. Учні 9-11класу комунальний заклад “Аулівський опорний заклад 
загальної середньої освіти I-III ступенів” Криничанської 
селищної ради.  

Підгородецька Олена 
Валеріївна, вчитель 
біології  

12 - 12 А 

5.  
 

Учні 8 класу комунальний заклад “Василівська гімназія” Губиниської 
селищної ради Новомосковського району 

Волощенко Олена 
Борисівна, вчитель 
біології 

12 - 12 А 

Номінація “Ліси для нащадків” 
 

Індивідуальні роботи 

1. ФІЛІПОВА  
Марія 

вихованка комунального закладу “Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської міської ради, учениця 8 класу 
комунального закладу “Середня загальноосвітня школа 
№28” Кам’янської міської ради 

Горай Анастасія 
Анатоліївна, керівник 
гуртка 

12 9 21 А 

2. МИРОШНИК 
Вадим 

вихованець комунального позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Обухівської селищної ради 
Дніпровського району, учень 7 класу комунального 
закладу  “Обухівський ліцей” Обухівської селищної ради 
Дніпровського району 

Книш Марина 
Володимирівна, керівник 
гуртка 

13 11 24 ІІІ 

  3. СКОБЕЛЬ  
Розалія 

вихованка філії “Шафран” комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді”, учениця 8 класу опорного 
комунального закладу “Могилівська загальноосвітня 

Ніколаєнкова Ольга 
Віталіївна, керівник 
гуртка 

12 10 22 ІІІ 
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школа І-ІІІ ступенів ім. І.М.Шишканя” Могилівської 
сільської ради 

4. ПОЛТАВЕЦЬ  
Артем 
 

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

Мостовий Павло 
Андрійович, вчитель 
географії 

9 - 9 А 

Колективні роботи 

1. Гурток 
“Дендрологія з 
основами 
озеленення” 

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

Кривуля Ірина 
Григорівна, керівник 
гуртка 

12 13 25 ІІ 

2. Гурток “Юні 
лісівники” 

комунальний заклад позашкільної освіти “Центр 
творчості дітей та юнацтва “Сузір’я” Вербківської 
сільської ради 

Тишкевич Володимир 
Терентійович, керівник 
гуртка 

10 - 10 А 

3. Гурток “Екологи-
краєзнавці” 

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

Кокнаєв Сергій 
Олексійович,  
керівник гуртка 

11 - 11 А 

4. Учні 10-11 класів  Комунальний заклад освіти “Павлоградська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12” 
Павлоградської міської ради 

Перетятько Світлана 
Іванівна, вчитель біології  
Петрик Наталія 
Олександрівна, вчитель 
укр. мови та літератури 

10 12 22 ІІІ 

 

Напрям “Практична природоохоронна робота та екологія” 
 

Номінація “Еколого-натуралістичний похід Біощит” 
 

Індивідуальні роботи 

1. МІЦКЕВИЧ  
Милана 

учениця 10 класу закладу освіти “Петропавлівський ліцей 
№ 2” Петропавлівської селищної ради 

Рябоконь Оксана 
Аркадіївна, вчитель 
біології 

10 14 24 ІІІ 

2. ПАВЛЕНКО  
Віталій 

вихованець гуртка “Юні екологи” комунального 
позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів Тернівського району” Криворізької міської 
ради, учень 4 класу комунального закладу “Навчально-
виховний комплекс “Дошкільний навчальний заклад 

Пархоменко Наталія 
Новомирівна, керівник 
гуртка “Юні екологи” 

13 14 27 ІІ 
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комбінованого типу - загальноосвітня школа І ступеня 
№ 291” Криворізької міської ради 

3. ГОРДІНА  
Марина 

вихованка гуртка “Дитячий екологічний рух” 
комунального закладу “Дитячий екологічний центр” 
Кам’янської міської ради, учениця 8 класу комунального 
закладу “Навчально-виховний комплекс № 3” 
Кам’янської міської ради 

Гончар Алла Вікентіївна, 
керівник гуртка  

11 11 22 А 

4. МИЗНІКОВ  
Максим 

учень 7 класу філії “Богданівська гімназія” закладу освіти 
“Богданівський ліцей” Богданівської сільської ради 
Павлоградського району 

Топорова Тетяна 
Володимирівна, вчитель 
біології 

11 10 21 А 

5. МАМОТЕНКО  
Валерія 

вихованка гуртка “Загальна біологія” комунального 
позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” м. Павлограда, учениця 11 класу 
комунального закладу освіти “Павлоградська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15” 
Павлоградської міської ради 

Мамотенко Юлія 
Олександрівна, керівник 
гуртка, вчитель біології 

13 14 27 ІІ 

6. КИРИЧЕНКО  
Єлизавета 

вихованка гуртка “Природа рідного краю” комунального 
позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” м. Павлограда, учениця 7 класу 
комунального закладу освіти “Павлоградська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9” Павлоградської 
міської ради 

Кириченко Катерина 
Борисівна, директор, 
керівник гуртка 

14 14 28 І 

Колективні роботи 

1. 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 14 27 ІІ 

Номінація “До чистих джерел” 
 

Індивідуальні роботи 
1. ХАРЧЕНКО  

Іван 
вихованець гуртка “Дитячий екологічний рух” 
комунального позашкільного навчального закладу 
“Станція юних натуралістів Покровського району” 
Криворізької міської ради, учень 11 класу Криворізький 
Покровський ліцей Криворізької міської ради 

Тесленко Наталя 
Василівна, керівник 
гуртка  

13 14 27 ІІ 
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2. ГОЛОВЧЕНКО  
Вікторія 

вихованка гуртка “Основи хімічної науково- 
дослідницької діяльності” комунального закладу 
“Міський еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді Марганецької міської ради 
Дніпропетровської області”, учениця 11 класу закладу 
освіти “Марганецька гімназія” Марганецької міської ради 

Зубкова Валентина 
Григорівна, керівник 
гуртка  

10 13 23 ІІІ 

3. СКОСАРЬ  
Дарина 

учениця групи 10-1 комунального закладу освіти 
“Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування 
при Університеті митної справи та фінансів” Дніпровської 
міської ради  
 

Крайняк Олена 
Василівна, вчитель хімії 

11 12 23 ІІІ 

Колективні роботи 

1. ЛЕБЕДЬ  
Марина та  
ЛЕБЕДЬ  
Вікторія 

вихованці гуртка “Рідний край” закладу освіти 
“Кам’янський ліцей” Апостолівської міської ради 

Вишняк Тетяна 
Анатоліївна, керівник 
гуртка  

12 11 23 ІІІ 

2. Вихованці гуртка 
“Юні географи-
дослідники”, 
здобувачі освіти 9 
класу 

комунальний заклад “Міський еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді Марганецької міської 
ради Дніпропетровської області”, заклад освіти 
“Навчально-виховний комплекс “Ліцей-спеціалізована 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10” Марганецької 
міської ради 

Пастушкова Анна 
Валеріївна, керівник 
гуртка  

10 11 21 А 

3. Вихованці гуртка 
“Юні захисники 
природи” 

комунальний заклад “Нікопольський міський еколого-
натуралістичний центр” 

Канчук Ігор Іванович, 
керівник гуртка 

9 0 9 А 

4. Вихованці гуртків 
“Основи біології” та 
“Юні охоронці 
природи” 

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

Сорока Тетяна 
Григорівна, керівник 
гуртка “Основи біології”; 
Чобан Ольга Анатоліївна 
керівник гуртка “Юні 
охоронці природи” 
 

11 13 24 ІІІ 

5. Вихованці гуртка 
“Юний еколог” 

заклад освіти “Жовтокам’янська гімназія” Апостолівської 
міської ради Криворізького району 

Світлана Гала, вчитель 
хімії 

14 14 28 І 
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6. ВОРОБЙОВА  
Кіра та  
КЕВЕР  
Олексій 

учні 10 та 9 класів закладу освіти “Світлогірська середня 
загальноосвітня школа” Криничанської селищної ради 

Галінська Людмила 
Вікторівна, учитель 
географії та біології 

11 12 23 ІІІ 

Номінація “Чубата синиця – Птах року 2021” 
 

Індивідуальні роботи 

1. ЗАВЕРУХА  
Єлизавета 

вихованка гуртка “Юні друзі природи” комунального 
закладу “Нікопольський міський еколого-
натуралістичний центр”, учениця 6 класу комунального 
закладу “Нікопольська середня загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів № 13” Нікопольської міської ради 

Шубкіна Ірина 
Олександрівна, керівник 
гуртка 

10 13 23 ІІІ 

2. ГРИГОР’ЄВА  
Анастасія 

вихованка гуртка “Екосвіт”, учениця 8 класу закладу 
освіти “Павлівський ліцей” Васильківської селищної ради 

Лакуста Любов 
Миколаївна вчитель 
біології 

11 15 26 ІІ 

3. ДЕЙНЕГА  
Дмитро 

учень 7 класу закладу освіти “Манвелівський ліцей” 
Васильківської селищної ради  

Зубченко Анаіт 
Карушівна, керівник 
гуртка “Зелений дзвін” 

7 0 7 А 

4. ДЗЮБЕНКО  
Анна 

учениця 10 класу комунального закладу 
“Загальноосвітній ліцей” м. Покров 

Балихіна Людмила 
Геннадіївна, вчитель 
біології 

9 0 9 А 

5. КУНИЦЯ  
Карина 

вихованка гуртка “Зелена перлинка” закладу освіти 
“Центр позашкільної роботи” Новомосковської міської 
ради 

Демченко Анна 
Вікторівна, керівник 
гуртка 

11 13 24 ІІІ 

6. МИХЛИК  
Софія 

вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Обухівської селищної ради, учениця 9 
класу закладу освіти “Обухівський ліцей № 2” 
Обухівської селищної ради 

Аулова Олена Андріївна, 
завідуюча організаційно-
масовим відділом 

10 14 24 ІІІ 

7. ЛЕВШИЦЬ  
Ярослава 

вихованка гуртка “Образотворче мистецтво” 
комунального закладу “Дитячий екологічний центр” 
Кам’янської міської ради, учениця 5 класу комунального 
закладу “Навчально-виховний комплекс 
“Загальноосвітній навчальний заклад-дошкільний 

Скуріхіна Олена 
Петрівна, керівник гуртка  

9 10 19 А 
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навчальний заклад” № 26” Кам’янської міської ради 
8. ПЕТРЕЧКО  

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

Ніколаєнкова Ольга 
Віталіївна, керівник 
гуртка 

0 13 13 А 

Колективні роботи 

1. Вихованці гуртка 
“Школа друзів 
планети”, здобувачі 
освіти 1, 5 та 9 
класів 
 

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

Замкова Наталія 
Володимирівна, керівник 
гуртка,  вчитель 
початкових класів 

11 13 24 ІІІ 

2. Учасники загону 
“Дослідники”, 
здобувачі освіти 5 
класу 

заклад освіти “Межівський аграрний ліцей-інтернат” 
Межівської селищної ради 

Маслак Вікторія 
Сергіївна, вчитель 
біології та екології  

9 12 21 А 

3. Здобувачі освіти 4 
класу 

заклад освіти “Синельниківський ліцей № 1” 
Синельниківської міської ради 

Донська Катерина 
Вікторівна, вчитель 
початкових класів 

14 9 23 ІІІ 

4. Здобувачі освіти 2 
класу 

заклад освіти “Ліцей № 1” Синельниківської міської ради Лобода Олена Вікторівна, 
вчитель початкових 
класів 

10 0 10 А 

5. Вихованці гуртка 
“Основи біоетики” 

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

Коробка Юлія Сергіївна, 
керівник гуртка  

11 13 24 ІІІ 

6. Здобувачі освіти комунальний заклад освіти “Іверський заклад загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів” Новопокровської 
селищної ради 

Гурова Ніла Іванівна, 
вчитель біології, керівник 
гуртка 

14 14 28 І 

7. Вихованці гуртка 
“Природа рідного 
краю”, здобувачі 
освіти 9 класу 

Миролюбівської гімназії закладу освіти “Голубівський 
ліцей” Перещепинської міської ради 

Бойко Ольга Юріївна, 
вчитель хімії та біології, 
керівник гуртка 
 

11 13 24 ІІІ 

8. Здобувачі освіти 8 
та 9 класів 

заклад освіти “Черкаський ліцей” Черкаської селищної 
ради Новомосковського району 

Гулькіна Світлана 
Іванівна, вчитель 

7 12 21 А 
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географії 
Кочева Лариса Василівна, 
вчитель біології  

9. ШРАМКО  
Софія та 
ЖЕРІКОВА  
Поліна  

вихованці гуртка “Любителі декоративних і свійських 
тварин” комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів” м. Павлограда, учні 
9 класу комунального закладу освіти “Павлоградська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1” Павлоградської 
міської ради 

Гуменюк Любов 
Михайлівна, керівник 
гуртка 

10 10 20 А 

10. Вихованці гуртка 
“Юні друзі 
природи” 

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

Рогівська Наталія 
Володимирівна, керівник 
гуртка 

9 0 9 А 

11. Члени творчого 
об’єднання “Екофіл” 

Міський комунальний позашкільний навчальний заклад 
“Центр дитячої творчості “Надія” м. Першотравенська 

Корольова Людмила 
Леонідівна, керівник 
гуртка “Природа та 
фантазія” 

9 11 20 А 

12. Вихованці гуртка 
“Юні кролівники”, 
здобувачі освіти 3 
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 
роботи 

9 0 9 А 

13. Здобувачі освіти комунальний заклад “Чаплинська середня загальноосвітня 
опорна школа” Дубовиківської сільської ради 

Олексюк Тамара 
Леонідівна, керівник 
гуртка “Юні друзі 
природи”, вчитель хімії, 
біології 

13 13 26 ІІ 

14. Колектив учнів 6 
класу “Юні аматори 
природи” 

Майська гімназія закладу освіти “Кислянський ліцей” 
Зайцівської сільської ради 

Волк Наталія 
В’ячеславівна, соціальний 
педагог 

11 0 11 А 

Номінація “Вчимося заповідувати” 
 

Індивідуальні роботи 

1. ТЕРЕЩЕНКО  
Роман 

вихованець гуртка “Основи здорового способу життя” 
комунального закладу “Міський еколого-натуралістичний 

Коробка Юлія Сергіївна, 
керівник гуртка  

14 14 28 І 
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центр дітей та учнівської молоді Марганецької міської 
ради Дніпропетровської області”, учень 10 класу закладу 
освіти “Навчально-виховний комплекс “Ліцей-
спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів № 10” 
Марганецької міської ради 

2. ПАНАЧЕВНИЙ  
Олександр 

вихованець гуртка “Екологічне краєзнавство” 
комунального закладу “Нікопольський міський еколого-
натуралістичний центр”, учень 9 класу комунального 
закладу “Нікопольська середня загальноосвітня школа № 
24” Нікопольської міської ради 

Канчук Ігор Іванович, 
керівник гуртка 

10 12 22 А 

3. НЕЧИПОРЕНКО  
Марія 

вихованка гуртка “Природа рідного краю” філії 
комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Дніпропетровської обласної ради “Шафран”, учениця 7 
класу комунального закладу “Бабайківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Царичанської 
селищної ради 

Тарасенко Людмила 
Володимирівна, керівник 
гуртка 

12 14 26 ІІ 

4. КУШНІРЕНКО  
Єлизавета 

учениця 9 класу закладу освіти “Криворізька 
загальноосвітня школа I-III ступенів № 34” Криворізької 
міської ради 

Горбачова Дар’я 
Михайлівна, вчитель 
біології та хімії 

11 0 11 А 

Колективні роботи 

1. ДЕРКАЧ  
Георгій та  
КРАВЦОВ  
Олексій 

здобувачі освіти групи № 6 1 курсу закладу освіти 
“Криворізький професійний гірничо-металургійний 
ліцей” 

Тротнер Вікторія 
Василівна, викладач 
біології 

14 13 27 ІІ 

2. ПАЛУН  
Ігор та  
ПАЛУН  
Костянтин 

вихованці гуртка “Біологія рослин”, учні 7 та 8 класів 
комунального закладу “В’язівоцька загальноосвітня 
школа І - ІІІ ступенів” Вербківської сільської ради 

Дерев’янко Валентина 
Олексіївна, керівник 
гуртка “Біологія рослин” 

15 0 15 А 

3. 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 

Журавель Владислав 
Євгенович, керівник 
гуртка  

14 12 26 ІІ 
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ступенів” Китайгородської сільської ради Дніпровського 
району 

Номінація “Живи, Земле!” 
 

Індивідуальні роботи 

1. АМІНОВ  
Юрій 

учень 10 класу комунального закладу “Тернівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6” Тернівської 
міської ради 

Разінкова Олена 
Анатоліївна, учитель 
біології та екології 

12 12 24 ІІІ 

2. СІВЦОВ  
Артем 

вихованець гуртка “Біохімія” комунального закладу 
“Нікопольський міський еколого-натуралістичний центр”, 
учень 9 класу комунального закладу “Нікопольська 
спеціалізована школа № 5” Нікопольської міської ради 

Берізка Володимир 
Павлович, керівник 
гуртка 

10 13 23 ІІІ 

3. ПАВЛЕНКО  
Олександра 

вихованка комунального закладу “Міський еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді 
Марганецької міської ради Дніпропетровської області”, 
учениця 9 класу закладу освіти “Навчально-виховний 
комплекс “Ліцей-спеціалізована загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №10” Марганецької міської ради 

Пастушкова Анна 
Валеріївна, керівник 
гуртка 

11 13 24 ІІІ 

4. КАСАП  
Антон 

учень 8 класу закладу освіти “Новопідгороднянська 
гімназія” Межівської селищної ради 

Пліг Тетяна 
Володимирівна, вчитель 
біології 

9 11 20 А 

5. ГАНІСТРАТ  
Андрій 

вихованець гуртка “Юні орнітологи” комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної 
ради, учень 9 класу закладу освіти “Гречаноподівський 
ліцей” Гечаноподівської сільської ради 

Розумна Ірина 
Миколаївна вчитель 
географії, керівник гуртка 

11 11 22 А 

6. НЕЧАЙ  
Єлизавета 

учениця 11 класу закладу освіти “Межівський ліцей № 1” 
Межівської селищної ради 

Загребельна Ріта 
Олександрівна, вчитель 
біології та екології 

10 12 22 А 

7. МАМОТЕНКО  
Вікторія 

вихованка гуртка “Загальна біологія” комунального 
позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” м. Павлограда, учениця 11 класу 
комунального закладу освіти “Павлоградська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15” 

Мамотенко Юлія 
Олександрівна, керівник 
гуртка, вчитель біології 

12 11 23 ІІІ 
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Павлоградської міської ради 
8. КОЗЛОВА  

Глафіра 
вихованка гуртка “Юні екологи” комунального закладу 
“Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради, 
учениця 10 класу комунального закладу “Навчально-
виховний комплекс “Гімназія №11” - спеціалізована 
школа з поглибленим вивченням іноземних мов І 
ступеня” Кам’янської міської ради 

Непошивайленко Наталія 
Олександрівна, керівник 
гуртка 

11 14 25 ІІ 

Колективні роботи 

1. ЧОПИК  
Анастасія та  
ЛУГІВСЬКА  
Ксенія 

вихованки гуртка “Еколого-естетична студія” 
комунального закладу позашкільної освіти “Центр 
дитячої та юнацької творчості” Солонянської селищної 
ради, учениці 7 класу закладу загальної середньої освіти 
“Солонянський ліцей” Солонянської селищної ради 

Пушко Інна 
Володимирівна, керівник 
гуртка  

11 12 23 ІІІ 

2. Загін екологів 
“Дбайлики”, 
здобувачі освіти 4 
класу  

заклад освіти “Ліцей № 1” Синельниківської міської ради Сухорукова Алла 
Федорівна, вчитель 
початкових класів 

9 0 9 А 

3. Здобувачі освіти Аулівський опорний заклад загальної середньої освіти I-
III ступенів Криничанської селищної ради 

Підгородецька Олена 
Валеріївна, вчитель 
біології  
Курило Ольга 
Миколаївна, вчитель 
мистецтва  

13 0 13 А 

4. Члени учнівського 
об’єднання 
“Екологи”,  
учні 10 класу 

заклад освіти “Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 9” Павлоградської міської ради 

Ткачова Віра Сергіївна, 
вчитель біології 

11 12 23 ІІІ 

5. СИРОТА  
Єгор та  
ХАРХОТА  
Дмитро 

вихованці гуртка “Юні лісівники” філії комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної 
ради “Шафран”, учні 7 класу опорного комунального 
закладу “Могилівська загальноосвітня школа І - ІІІ 
ступенів ім. І.М.Шишканя” Могилівської сільської ради 
 

Ніколаєнкова Ольга 
Віталіївна, керівник 
гуртка  

13 13 26 ІІ 
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Напрям “Квітникарство та озеленення” 
 

Номінація  “Квітковий розмай” 
 

Індивідуальні роботи 

1. ГЕЙКО  
Дар`я  

студентка І курсу комунального закладу “Нікопольський 
фаховий педагогічний коледж” Дніпропетровської обласної 
ради, вихованка комунального закладу “Нікопольський 
міський еколого-натуралістичний центр” 

Захарченко Ольга 
Василівна, методист 
 
 

15 
 
 

14 29 
 
 

І 

2. АНДРІЙЧЕНКО 
Валерія 
 

учениця 11 класу комунального закладу “Чаплинська 
середня загальноосвітня опорна школа” Дубовиківської 
сіської ради  

Олексюк Тамара 
Леонідівна , вчитель 
біології 

14 12 
 

26 
 

ІІ 

3. БОНДАР  
Назар  
 

вихованець комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів Покровського району” 
Криворізької міської ради, учень 6 класу закладу загальної 
освіти “Криворізька гімназія №36” Криворізької міської 
ради 

Ващенко Людмила 
Олексіївна, керівник 
гуртка 

14 - 14 - 

4. ЛЕУТСЬКА  
Юлія  

вихованка комунального закладу “Дитячий екологічний 
центр” Кам'янської міської ради, учениця 9 класу 
комунального закладу “Гімназія № 4 ім. А.С.Макаренка” 
Кам'янської міської ради 

Заводськова Любов 
Іванівна, 
 керівник гуртка  

15 6 21 А 

Колективні роботи 

1. Учні 6,10 класів   Комунальний заклад “Павлоградська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 8” Павлоградської міської ради 

Сафіна Ільміра 
Рашидівна, вчитель 
біології 

14 15 29   І 

2. 
 

Вихованці гуртка  
“Юні квітникарі” 

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

 

Лободюк Валентина 
Миколаївна, керівник 
гуртка 

13 - 13 
 

- 

3 Учні 7 класу комунальний заклад “Степівська гімназія 
Гречаноподівської сільської ради Широківського району  

Чабаненко Лариса 
Василівна, вчитель 
біології 

10 15 25 
 

ІІ 

4 ДЕЙНЕГА 
Дмитро  
СОРОКОТЯГА 

учні 7 класу комунального закладу “Манвелівський ліцей” 
Васильківської селищної ради 
 

Зубченко Анаіт 
Карушівна, учитель 
хімії та біології 

13 - 13 - 
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Вадим  
5. Учні 8 та 7 класів Філія «Могилівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів»  

опорного комунального закладу "Могилівська 
загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів ім. І.М.Шишканя" 
Могилівської сільської ради 

Коваленко Людмила 
Миколаївна, 
заступник директора 

10 - 10 - 

Номінація “Досліджуємо найкращий сорт” 
 

Індивідуальні роботи 
1. ГОРВАТ  

Ярослав  
вихованець комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів Покровського 
району” Криворізьської міської ради, учень 5 класу 
закладу освіти “Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №111” Криворізької міської ради 

Цимбал Таміла 
Володимирівна,  
керівник гуртка 
 

14 13 27 
 
 

ІІ 

2. ДЕВАНОВА 
Гуласала 

вихованка комунального закладу “Міський еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Марганецької міської ради, учениця 9 класу навчально-
виховного комплексу “Ліцей-спеціалізована 
загальноосвітня школа I-III  ступенів №10” Марганецької 
міської ради  

Пастушкова Анна 
Валеріївна, керівник 
гуртка  
 

15 15 30   І 

3. ЛОЗІВСЬКА  
Поліна 
 

учениця 7 класу комунального закладу “Межівський 
аграрний ліцей-інтернат” Межівської селищної ради 
 

Маслак Вікторія 
Сергіївна, вчитель 
біології та екології 

12 10 22       ІІІ 

4. БУШИНА  
Софія 

вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів” Павлоградської 
міської ради, учениця 5 класу комунального закладу 
“Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15” 
Павлоградської міської ради 

Бушина Світлана 
Олександрівна, 
керівник гуртка 

12 11 23    ІІІ 

5. ЛОБАЩУК  
Аліна 

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

Шишова Волошина 
Оксана Ігорівна, 
керівник гуртка 

15 - 15 - 

6. ГРИЦЕНКО  
Софія  

учениця комунального закладу “Межівський ліцей №2” 
Межівської селищної ради 

Зіненко Анастасія 
Олексіївна, вчитель 
біології  

13 13 26  ІІ 
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7. РАДИШ  
Надія 

вихованка комунального закладу “Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської міської ради, учениця 9 класу 
комунального закладу “Гімназія №4” Кам’янської міської 
ради 

Заводськова Любов 
Іванівна, керівник 
гуртка 

13 12 25 ІІ 

8. ГРИБЕНКІНА  
Ілона 

учениця  9 класу комунального закладу “Партизанський 
ліцей” Слобожанської селищної ради Дніпровського 
району  

Сидоренко Ольга 
Миколаївна, вчитель 
біології, керівник 
гуртка 

12 8 20   А 

Номінація “Ландшафтний дизайн” 
 

Індивідуальні роботи 
1. В’ЮНИЧЕНКО 

Павло 
учень 8  класу філії “Водянська загальноосвітня школа  І – 
ІІ ступенів – заклад дошкільної освіти” комунального 
закладу “Новов’язівська опорна  загальноосвітня школа  І –
ІІІ ступенів”Юр’ївської селищної ради 

Мостовий Павло 
Андрійович, вчитель 
географії 

15 - 15 А 

2. КНИШ  
Дар’я  

вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Обухівської селищної ради 
Дніпровського району, учениця 7 класу комунального 
закладу “Обухівський ліцей” Обухівської селищної ради 
Дніпровського району 

Книш Марина 
Володимирівна, 
керівник гуртка  

10 11 21 А 

3. БАТУРИНЕЦЬ 
Поліна  

учениця 6 класу комунального закладу “Чаплинський 
ліцей” Юр'ївської селищної ради  

Кісіль О.В., вчитель 
біології та географії 

15 - 15 А 

Колективні роботи 
1. Вихованці гуртка 

“Ландшафтний 
дизайн з елементами 
комп’ютерного 
проєктування” 

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

Деміх Надія 
Олександрівна, 
керівник гуртка 
 

12 - 12 А 

2. Вихованці гуртка 
“Ландшафтний 
дизайн з елементами 
комп’ютерного 
проектування” 

учні 11 класу закладу освіти “Криворізький Покровський 
ліцей” Криворізької міської ради  

Цимбал Таміла 
Володимирівна,  
керівник гуртка  

15 14 29     І 
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3. Учні 5, 7,10 класу 
 

комунальний заклад “Петриківський ліцей” Петриківської 
селищної ради 
 

Лавріненко Вікторія 
Сергіївна, вчитель 
біології 

15 7 22 ІІІ 

4. ЗОНОВА 
Вероніка, 
ЗОНОВА 
Маргаріта 

учениці 9 та 7 класів загальноосвітнього навчального 
закладу І-ІІ ступеню “Тернівський ліцей” Криворізької 
міської ради 

Маздор Лілія 
Іванівна, керівник 
гуртка 

9 7 16 А 

 

 

 

Заступник директора з навчальної роботи         Інна МАЙБОРОДА 
КЗО  “Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” 

 


