
  

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 
 
      17.11.   2022                                          м. Дніпро    № 70/01-04 704 

 

Про підсумки проведення 
обласного конкурсу  
юних натуралістів (заочно) 
 

Керуючись наказом Департаменту освіти і науки Дніпропетровської 
обласної державної адміністрації від 01.11.2022 року №411/0/212-22  
“Про проведення обласного конкурсу юних натуралістів (заочно)”, з метою 
залучення здобувачів освіти до практичної природоохоронної роботи та інших 
біологічних напрямів, підвищення іміджу позашкільної еколого-
натуралістичної освіти в закладах освіти протягом вересні-жовтня було 
проведено вищезазначений захід. 

За підсумками проведення заходу 
 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Затвердити витяги з протоколів засідання журі по підведенню 

підсумків обласного (заочного) конкурсу юних натуралістів, що додається. 
2. Нагородити грамотами комунального закладу освіти “Обласний 

еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі -  
КЗО “ОЕНЦДУМ”) активних учасників заходу відповідно до витягів з 
протоколів засідання журі. 

3. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на 
заступника директора КЗО “ОЕНЦДУМ” з навчальної роботи Інну 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   17.11.  2022     № 70/01-04 70т 

 
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

засідання журі по підведенню підсумків обласного конкурсу юних натуралістів 

за напрямом “Експериментальна робота з біології, продуктивна праця і дослідницька робота 

в галузі сільського та лісового господарства” 

 

від 16.11.2022 року 
Присутні всі члени журі 
 

Черга денна: 
Підведення підсумків обласного конкурсу юних натуралістів за напрямом “Експериментальна робота з біології, продуктивна праця і 

дослідницька робота в галузі сільського та лісового господарства”. 
 
СЛУХАЛИ: 

Аллу ІВАНУС, методиста  КЗО “ОЕНЦДУМ”, яка ознайомила членів журі з основними вимогами до наданих звітних матеріалів, з 
критеріями оцінювання робіт учасників відповідно до умов проведення Конкурсу. 
  На зазначений напрям було надано 54 роботи від закладів освіти Криворізької, Кам’янської, Марганецької, Нікопольської, 
Верхньодніпровської, Павлоградської, Перещепинської, Богданівської, Васильківської, Великомихайлівської, Вербківської, Зайцівської, 
Іларіонівської, Межівської, Могилівської (філія КЗО “ОЕНЦДУМ” “Шафран”), Обухівської, Томаківської, Юр’ївської територіальних 
громад. 
 

УХВАЛИЛИ: 
1. Провести оцінювання наданих матеріалів за критеріями: 
номінація “Дослідницький марафон”: 
- наукова та методична досконалість дослідницької роботи (до 5 балів);  
- якість оформлення та авторські фотографії (до 5 балів); 
- економічна та практична користь від результатів дослідження (до 5 балів). 
номінація “Кролик”: 
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- актуальність роботи, володіння науковою літературою (до 5 балів); 
- практична направленість (дослідження, опис крільчатнику, авторські фотографії) (до 5 балів); 
- економічна та практична користь від результатів дослідження (до 5 балів). 
номінація “Плекаємо сад”: 
- актуальність роботи, володіння науковою літературою (до 5 балів); 
- практична направленість (дослідження, опис саду, винограднику, шкілки, авторські фотографії) (до 5 балів); 
- наявність колекційного фонду (до 5 балів); 
номінація “Ліси для нащадків”: 
- оволодіння сучасними технологіями вирощування лісових культур (до 5 балів)  
- практична направленість (дослідження, опис закріпленої ділянки, авторські фотографії) (до 5 балів); 

- участь у масових заходах, просвітницька діяльність (робота з населенням, виховні заходи, створення плакатів, розповсюдження 
листівок тощо) (до 5 балів); 

номінація “Живи, Земле!”: 
- наукова та методична досконалість дослідницької роботи (до 5 балів);  
- якість оформлення та авторські фотографії (до 5 балів); 

- економічна та практична користь від результатів дослідження (до 5 балів) 
2. Провести оцінювання відеозахистів учасників за критеріями: 
- повнота висвітлення проведеної роботи – до 5 балів; 
- чіткість, логічність і грамотність викладення матеріалу – до 5 балів; 
- культура мовлення, вільне володіння матеріалом – до 5 балів. 

 

№ 
з/п 

Учасник 
(прізвище та ім’я 
або гурток, клуб, 

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) 

Місце 

 

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

 сільського та лісового господарства” 
 

Номінація: “Дослідницький марафон” 

 Індивідуальні роботи 

1. КОЗИРЕНКО  
Софія 

комунальний заклад “Міський еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” Марганецької міської 
ради, учениця 9 класу комунального закладу “Марганецький 

Пастушкова Анна 
Валеріївна, керівник 
гуртка 

11 12 23 ІІІ 
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ліцей №9” Марганецької міської ради 
2. КАЛЕТНІК 

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

Янченко Тетяна 
Володимирівна, 
вчитель біології  

15 14 29 І 

3. ЗАЙЦЕВА 
Анастасія 

вихованка комунального закладу “Дитячий екологічний 
центр” Кам'янської міської ради, учениця 11 класу 
комунального закладу “Академічний ліцей № 15” 
Кам’янської міської ради  
 

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

12 13 25 ІІ 

4. РУМБАХ  
Софія 

вихованка комунального закладу “Дитячий екологічний 
центр” Кам'янської міської ради, учениця 8 класу 
комунального закладу “Технічний ліцей імені Анатолія 
Лигуна” Кам’янської міської ради 

Гаврилюк Антоніна 
Іванівна, керівник 
гуртка 

10 11 21 А 

5. БУРДЮЖА  
Денис 

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

Бурко Світлана  
Миколаївна, 
керівник  гуртка,  
Качалов Іван 
Андрійович, вчитель 
біології 

15 15 30 І 

6. ПОТОЦЬКА  
Дар’я   

вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Обухівської селищної ради, учениця 11 
класу комунального закладу "Обухівський ліцей" 
Обухівської селищної ради Дніпровського району 

Шевченко Сергій 
Михайлович, доцент 
ДДАЕУ, Синичич 
Людмила Іванівна, 
керівник гуртка 

12 12 24 ІІІ 

7. ФАРТУШНЯК 
Валерія 

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

Топорова Тетяна 
Володимирівна, 
вчитель біології та 
географії 

11 11 22 ІІІ 

8. СЕРЕДА  
Сергій 

вихованець комунального закладу “Дитячий екологічний 
центр” Кам`янської міської ради, учень 4 класу 
комунального закладу “Ліцей №26” Кам`янської міської 
ради  

Земскова Людмила 
Олександрівна, 
керівник гуртка  

9 10 19 А 
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9. ВОЄВОДА  
Кирило 
 

вихованець комунального закладу “Нікопольський міський 
еколого-натуралістичний центр” Нікопольської міської 
ради, учень 7 класу комунального закладу “Нікопольський 
ліцей № 2” Нікопольської міської ради 

Канчук Ігор Іванович, 
керівник гуртка 

9 11 20 А 

10. 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 
 

11 9 20 А 

11. ШИТОВА  
Анастасія 

учениця 4 класу комунального закладу “Іларіонівська  
гімназія Іларіонівського ліцею” Іларіонівської селищної 
ради 

Батраченко Катерина 
Григорівна, вчитель 
початкових класів 

-- 11 11 А 

12. ЄРОХІНА  
Катерина 

вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів” Павлоградської 
міської ради, учениця 11 класу комунального закладу 
“Ліцей №1” Павлоградської міської ради 

Гостяєв Євгеній 
Вікторович, керівник 
гуртка 

9 11 20 А 

13. КУЗЬМІН 
Святослав 

вихованець комунального позашкільного навчального 
закладу “Станції юних натуралістів Покровського району” 
Криворізької міської ради, учень 9 класу комунального 
закладу  “Криворізька гімназія №111” Криворізької міської 
ради  

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

14 14 28 І 

14. КОВАЛЬ  
Софія 

вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів Тернівського району” 
Криворізької міської ради, учениця 9 класу комунального 
закладу “Криворізька гімназія №78” Криворізької міської 
ради 

Здебська Катерина 
Григорівна, керівник 
гуртка 

12 _- 12 А 

15. ОВЧАРЕНКО  
Аліна 

учениця 10 класу комунального закладу 
“Новомиколаївський ліцей" Верхньодніпровської міської 
ради 

Ясик Ніна Федорівна, 
вчитель біології 

11 - 11 А 

Колективні роботи 

1. 
 

Гурток “Лікарські 
рослини” 

комунальний заклад “Верхньодніпровський Палац дитячої 
та юнацької творчості” 

Ядерна Юлія 
Василівна, керівник 
гуртка 

- 11 11 А 
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Номінація: “Живи, Земле!” 

Індивідуальні роботи 
1. ШЕВЧЕНКО  

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

Тороп Тамара 
Василівна, керівник 
гуртка 

11 12 23 ІІІ 

2. КРУГЛІН  

Сергій 
 

учень  8 класу комунального закладу “Богданівський ліцей” 
Богданівської сільської ради 

Богомазова Людмила 
Іванівна, вчитель 
біології 

12 - 12 А 

3. ГРУДНИЦЬКА 
Аріна 

учениця 8 класу комунального закладу “Криворізький ліцей 
№123” Криворізької міської ради 

Шведун Ганна 
Григорівна, вчитель 
біології 

12 13 25 ІІ 

4. ХАРЬКОВ  
Іван 

учень 10 класу комунального закладу “Криворізький ліцей 
№123” Криворізької міської ради 

Шведун Ганна 
Григорівна, вчитель 
біології 

12 12 24 ІІІ 

5. СОРОКІН  
Даніїл 

вихованець комунального закладу “Дитячий екологічний 
центр” Кам’янської міської ради, учень 10 класу 
комунального закладу “Ліцей №44” Кам’янської міської 
ради 
 

Зубрицька Аліна 
Олегівна, керівник 
гуртка 
Гаврилюк Антоніна 
Іванівна, керівник 
гуртка 

11 12 23 ІІІ 

Колективні роботи 
1. Учні комунальний заклад “Чаплинський ліцей” Юр’ївської 

селищної ради Павлоградського району 
Маловік Світлана 
Василівна, заступник 
з виховної роботи 

11 - 11  

2. Гурток “Юні 
овочівники”  

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

Бурко Світлана 
Миколаївна, 
керівник гуртка  

14 14 28 І 

3. Гурток “Горщечкові 
рослини” 
 

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

Ващенко Людмила 
Олексіївна, керівник 
гуртка 
 
 

14 10 24 ІІІ 
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Номінація:“Кролик” 

Індивідуальні роботи 
1. СВИСТУНОВА 

Тетяна 
вихованка комунального закладу “Міський еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Марганецької міської ради 

Коробка Юлія 
Сергіївна, керівник 
гуртка 

11 12 23 ІІІ 

2. МАРТИНЮК 
Данило 

вихованець комунального закладу “Дитячий екологічний 
центр” Кам'янської міської ради, учень 11 класу 
комунального закладу “Академічний ліцей № 15” 
Кам’янської міської ради 

Гаврилюк Антоніна 
Іванівна, керівник 
гуртка; 
Брич Катерина 
Анатоліївна, вчитель 
біології, керівник 
гуртка; 
Шебанова Оксана 
Сергіївна, методист 

13 13 26 ІІ 

3. СІДАН  
Максим 

учень 4 класу комунального закладу “Кислянський ліцей” 
Зайцівської сільської ради Синельниківського району 

Драган Лілія 
Вікторівна, вчитель 
початкових класів 

10 10 20 А 

4. БАКЛАНОВА 
Ганна 

учениця 4 класу комунального закладу філії “Богданівська 
гімназія” Богданівського ліцею” Богданівської сільської 
ради Павлоградського району 

Краснікова Валентина 
Олексіївна, вчитель 
початкових класів; 
Топорова Тетяна 
Володимирівна,  
вчитель біології 

10 10 20 А 

5. ТАРЯНИК  
Анастасія 

вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Обухівської селищної ради, учениця 9 
класу комунального закладу “Обухівський ліцей” 
Обухівської селищної ради Дніпровського району  

 

Синичич Людмила 
Іванівна, керівник 
гуртка 

12 13 25 ІІ 

Колективні роботи 

1. Гурток “Юні 
кролівники” 

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

Гейко Ольга 
Миколаївна, керівник 
гуртка 

10 11 21 А 

2. ВЕЛИГУРА Марія учениці 5 та 8 класу комунального закладу “Перещепинська Мельник Юлія 10 10 20 А 
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ВЕЛИГУРА Карина гімназія “Крок” Перещепинського ліцею” Перещепинської 
міської ради 

Олександрівна, 
вчитель біології   

3. ЛУКАШЕВИЧ Єва 
КОВАЛЬ Софія 

вихованки комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів Тернівського району” 
Криворізької міської ради, учениця 4 класу комунального 
закладу “Криворізька гімназія № 48” та учениця 9 класу 
комунального закладу “Криворізький ліцей № 78” 
Криворізької міської ради 

Здебська Катерина 
Григорівна, керівник 
гуртка 

9 11 20 А 

4. ТИМЧЕНКО 
Ярослав 
СТУКАЛО Богдан 

учні 7 класу комунального закладу “Богданівська гімназія-
філія опорного ліцею №1 імені М.М.Коцюбинського” 
Васильківської селищної ради 

Ковбель Неля 
Іванівна, вчитель 
біології 
 
 
 

10 10 20 А 

Номінація “Плекаємо сад” 

Індивідуальні роботи 
1. НАЗАРЕНКО  

Софія 
 

учениця 8 класу комунального закладу “Веселівський ліцей” 
Межівської селищної ради 
 

Михайлюк Світлана 
Іванівна, вчитель 
біології 

10 10 20 А 

2. КАЛЕТНІК  
Андрій  

учень 7 класу комунального закладу “Володимирівський 
ліцей” Межівської селищної ради 
 

Янченко Тетяна 
Володимирівна, 
вчитель біології 

12 13 25 ІІ 

3. БОНГАРЬ  
Анна  
 

вихованка комунального закладу “Міський еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Марганецької міської ради, учениця 11 класу комунального 
закладу “Марганецький  ліцей №7” Марганецької міської 
ради 

Панченко Світлана 
Володимирівна,  
керівник гуртка 

10 12 24 ІІІ 

4. ГОНЧАРЕНКО 
Сергій 

Вихованець комунального навчального закладу “Центр 
творчості дітей та юнацтва “Сузір’я” Вербківської сільської 
ради, учень 9 класу комунального закладу“ Кочерезький 
ліцей” Вербківської   сільської ради 

Тишкевич Володимир 
Терентійович, 
керівник гуртка 

13 12 25 ІІ 

5. ЗАХАРКО 
Анастасія 
 

учениця 7 класу комунального закладу “Чаплинський  
ліцей” Юр’ївської селищної ради 

Кісіль Оксана  
Володимирівна,  
вчитель біології 

9 10 19 А 
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6. СТРЕЛЬЧЕНКО 
Євген, 

вихованець комунального закладу “Дитячий екологічний 
центр” Кам'янської міської ради, учень 8 класу 
комунального закладу “Гімназія №28” Кам'янської міської 
ради 

Гончар Алла 
Вікентіївна, керівник 
гуртка 

10 10 20 А 

7. ДУДНИК  
Станіслав 

учень 10 класу комунального закладу “Межівський 
агарний ліцей-інтернат” Межівської селищної ради  
 

Грицай Людмила 
Василівна, 
вчитель біології та 
екології 

11 11 22 ІІІ 

8. КАРПЕЦЬ  
Кіра 

вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів” Павлоградської 
міської ради, учениця 8 класу комунального закладу 
“Павлоградський ліцей №9” Павлоградської міської ради 

Кириченко Катерина 
Борисівна, керівник 
гуртка 

11 11 22 ІІІ 

9. ЄРМОЛЕНКО  
Іван 

учень 6 класу комунального закладу “Перещепинська 
гімназія “Крок” Перещепинського ліцею Перещепинської 
міської ради 

Мельник Юлія 
Олександрівна, 
вчитель біології   

10 8 18 А 

10. АНТОНЕНКО 
Денис 

вихованець комунального позашкільного навчального 
закладу “Центр  еколого- натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Обухівської селищної  ради, учень 10 
класу комунального закладу “Обухівський ліцей”  
Обухівської селищної ради 

Шевченко Сергій 
Михайлович, доцент 
ДДАЕУ; 
Синичич Людмила 
Іванівна, керівник 
гуртка 

13 12 25 ІІ 

Колективні роботи 
1. СЕМЕНЧЕНКО 

Дарина 
ПРОДАН  
Вікторія 
РИЖКО  
Анастасія 

учні комунального закладу “Рудківська гімназія – філія 
Китайгородського ліцею” Китайгородської сільської ради, 
вихованці філіїї КЗО “ОЕНЦДУМ” “Шафран” 
Дніпропетровської обласної ради 

Рижко Юлія 
Петрівна, керівник 
гуртка, 
Полога Вікторія 
Анатоліївна, 
методист 

9 11 20 А 

2. Учні 6, 9 класу комунальний заклад освіти “Миролюбівська гімназія 
Голубівського  ліцею”  Перещепинської міської ради  
 

Лаудін Микола 
Борисович, директор 
Бойко Ольга Юріївна, 
вчитель біології 

12 13 25 ІІ 

3. Група 195 “Слюсар з 
ремонту колісних 

Нікопольський професійний ліцей Кунах Леся 
Віталіївна, викладач 

9 - 9 А 
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транспортних 
засобів. Електро-
газозварник”, 
рій “Козацька воля” 

біології     

Номінація “Ліси для нащадків” 

Індивідуальні роботи 
1. РОМАНЕЦЬ  

Марія. 
 

вихованка комунального закладу “Нікопольський міський 
еколого-натуралістичний центр” Нікопольської міської 
ради, учениця 11 класу комунального закладу “Гімназія № 
15” Нікопольської міської ради 

Кокнаєв  Сергій 
Олексійович, 
керівник гуртка 

11 12 23 ІІІ 

2. ОРЛОВА  
Марія  

вихованка гуртка “Юні екологи” комунального закладу 
“Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради, 
учениця 8-Б класу комунального закладу “Академічний 
ліцей №15” Кам’янської міської ради 

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

12 11 23 ІІІ 

  3. КНИШ  
Анастасія 

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

Книш Марина 
Володимирівна, 
керівник гуртка 
 

11 11 22 ІІІ 

4. ФІНІВ  
Артем 

учень 10 класу комунального закладу освіти “Криворізький 
ліцей  № 123” Криворізької міської ради 
 

Шведун  Ганна 
Григорівна, вчитель 
біології 

11 12 23 ІІІ 

5. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 
Віолета 

вихованка комунального закладу позашкільної освіти 
“Центр творчості дітей та юнацтва “Сузір’я” Вербківської 
сільської ради, учениця 8 класу комунального закладу 
“Кочерезький ліцей” Вербківської сільської ради 
 
 

Тишкевич Володимир 
Терентійович, 
керівник гуртка 

10 10 20 А 

Колективні роботи 
1. Гурток 

“Дендрологія з 
основами 

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

Кривуля Ірина 
Григорівна, керівник 
гуртка 

11 11 22 ІІІ 
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озеленення” 
2. Гурток “Юні 

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

Ніколаєнкова Ольга 
Віталіївна, керівник 
гуртка 

12 13 25 ІІ 

3. Учнівське  
лісництво  

комунальний заклад “Великомихайлівський ліцей” 
Великомихайлівської сільської ради Синельниківського 
району 

Остроух Олександр 
Анатолійович, 
вчитель біології та 
географії 

14 - 14 А 

 

 

 

Методист з сільськогосподарського напряму            Алла ІВАНУС 
 



    ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Наказ комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 
від                 2022 №                          т 

 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

засідання журі по підведенню підсумків обласного конкурсу юних натуралістів 

за напрямом “Квітникарство та озеленення” 

 

від 16.11. 2022 року 
Присутні всі члени журі 
 
Черга денна: 
Підведення підсумків обласного конкурсу юних натуралістів за напрямом “Квітникарство та озеленення”. 

 
СЛУХАЛИ: 

Лідію ПОЛОЖІЙ, керівника гуртка комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді”, яка ознайомила членів журі з основними вимогами до наданих звітних матеріалів, з критеріями оцінювання робіт учасників 
відповідно до умов проведення Конкурсу. 
  На зазначений напрям було надано 25 звітних робіт від закладів освіти Криворізької, Кам’янської, Марганецької, Нікопольської, 
Павлоградської, Жовтоводської, Вільногірської, Криничанської, Новомосковської, Богданівської, Межівської, Могилівської (філія КЗО 
“ОЕНЦДУМ” “Шафран”), Обухівської, Лозуватської, Могилівської, Васильківської, Широківської територіальних громад.  
 

УХВАЛИЛИ: 
1. Провести оцінювання наданих матеріалів за номінаціями: 
“Ландшафтний дизайн” (проєкти з озеленення); 
“Досліджуємо кращий сорт” (дослідницька робота з квітникарства); 
“Квітковий розмай” (робота з внутрішнього озеленення) відповідно до  критеріїв: 
o оригінальність, новизна, науковість роботи (до 5 балів); 
o самостійність виконання роботи, особистий внесок автора, втілення дослідницької роботи в життя (до 5 балів); 



o досконале володіння матеріалом, ведення дискусії, грамотність та мова спілкування (до 5 балів). 
2. Провести оцінювання відеозахистів учасників за критеріями: 
o - повнота висвітлення проведеної роботи – до 5 балів; 
o - чіткість, логічність і грамотність викладення матеріалу – до 5 балів; 
o - культура мовлення, вільне володіння матеріалом – до 5 балів. 

 
№ 
з/п 

Учасник 
(прізвище та ім’я 
або гурток, клуб, 

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) 

Місце 

 

Напрям “Квітникарство та озеленення”: 

Номінація “Ландшафтний дизайн” (проєкти з озеленення) 

Індивідуальні роботи 
1. ВАРГА  

Катерина 
здобувачка освіти групи МК 13 Державного навчального 
закладу "Криворізький центр професійної освіти металургії 
та машинобудування" Криворізької міської ради 
 

Бурдейна Тетяна 
Юріївна, викладач 
природничих 
дисциплін,   
Петрова Наталія 
Анатоліївна, викладач 
інформатики  

13 14 27 І 

2. КРИВОШЕЯ  
Дар'я  

учениця 6 класу закладу освіти “Лозуватський ліцей імені 
Т.Г.Шевченка” Лозуватської сільської ради 

Тимофiєв Артем 
Валерiйович, вчитель 
бiологiї 

13 12 25 ІІ 

3. ВИСОКОС  
Вероніка  

учениця 9 класу закладу освіти “Криворізька гімназія 
№130”  Криворізької міської ради 

Величко Наталiя 
Дмитрiвна, вчитель 
бiологiї 

11 10 21 ІІІ 

4. БУШИНА 
Софiя 

учениця 5 класу комунального закладу “Лiцей №15”  
Павлоградської мiської ради, вихованка гуртка 
“Образотворче мистецтво i природа” комунального 
позашкiльного навчального закладу “Станцiя юних 
натуралiстiв” м. Павлограда 

Бушина Свiтлана 
Олександрiвна, 
керiвник гуртка 

8 11 19 А 



5. КНИШ  
Дар’я 

вихованка комунального позашкільного навчального 
закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Обухівської селищної ради 
Дніпровського району, учениця 8 класу комунального 
закладу  “Обухівський ліцей” Обухівської селищної ради 

Книш Марина 
Володимирівна, 
керівник гуртка 
 

10 10 20 А 

Колективні роботи 

1. Гурток 
“ПАРОСТОК” 

філія “БОГДАНІВСЬКА ГІМНАЗІЯ” Богданівського ліцею 
Богданівської сільської ради Павлоградського району 
Дніпропетровської області 

Краснікова 
Валентина 
Олексіївна, вчитель 
початкових класів 

11 11 22 ІІІ 

2. Екологічне 
об’єднання “Ми” 

комунальний заклад “Криворізька гімназія №22” 
Криворізької міської ради 
 

Пономаренко Лiдiя 
Миколаївна, вчитель 
бiологiї та екологiї  

11 15 26 ІІ 

3. Гурток “Природа 
рiдного краю” 

комунальний заклад “Нiкопольський мiський еколого-
натуралiстичний центр”, комунальний заклад 
"Нікопольський фаховий педагогічний коледж" 
Дніпропетровської обласної ради" 

Кокнаєв Сергiй 
Олексiйович, 
керiвник гуртка 

 

14 15 29 І 

4. Учні 7 класу комунальний заклад загальної середньої освіти “Ліцей №3” 
Жовтоводської міської ради 
 

Класний керівник 
Стадник Тетяна 
Володимирівна 

11 11 22 ІІІ 

Номінація “Досліджуємо кращий сорт” (дослідницька робота з квітникарства) 

Індивідуальні роботи 
1. ОКАРА  

Анастасія 
учениця 6 класу комунального закладу “Межівський 
аграрний ліцей-інтернат” Межівської селищної ради 

Маслак Вікторія 
Сергіївна, вчитель 
біології та екології  

14 14 28 ІІ 

2. БЕРЕГОВА  
Єлизавета 

вихованка гуртка “Ландшафтний дизайн з елементами 
комп’ютерного проєктування” комунального 
позашкiльного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів Покровського району” Криворізької міської 
ради, учениця 6 класу закладу освіти “Криворізька гімназія 
№36” Криворізької міської ради 

Цимбал Таміла 
Володимирівна, 
керівник гуртка, 
Іваніца Наталя 
Сергіївна, вчитель 
хімії та 
природознавства  

13 13 26 ІІІ 



3. ЗІНЧЕНКО  
Варвара  

вихованка гуртка “Англійська в світі природи” 
комунального закладу “Дитячий екологічний центр” 
Кам’янської міської ради, учениця 4 класу комунального 
закладу “Ліцей №30” Кам’янської міської ради 

Слинько Анастасія 
Костянтинівна, 
керівник гуртка  

11 13 24 А 

4. СОМОВА  
Аделіна 

вихованка комунального закладу “Марганецький міський 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Марганецької міської ради, учениця 9 класу комунального 
закладу “Ліцей № 9” Марганецької міської ради 

Басанська Владлена 
Дмитрівна, керівник 
гуртка 

15 15 30 І 

5. ГАМОВА 
Валерія 

 Комунальний заклад “Запорізька гімназія Широківського 
ліцею №2” Широківської сільської ради  
 

Вчитель біології 
Лукаш Інна 
Валентинівна 

11 - 11 А 

Колективні роботи 

1.  Гурток 
«ПАРОСТОК» 
 
ДЕСЯТОВА 
Вероніка  

4 клас Філія “БОГДАНІВСЬКА ГІМНАЗІЯ” 
Богданівського ліцею Богданівської сільської ради 
Павлоградського району Дніпропетровської області 
учениця 8 класу Філії “БОГДАНІВСЬКА ГІМНАЗІЯ” 
Богданівського ліцею Богданівської сільської ради 
Павлоградського району Дніпропетровської області 

Топорова Тетяна 
Володимирівна, 
вчитель біології, 
Краснікова 
Валентина 
Олексіївна, вчитель 
початкових класів 

12 13 25 ІІІ 

Номінація “Квітковий розмай” (робота з внутрішнього озеленення) 

Індивідуальні роботи 

1. МУЛЬ  
Кіра  

учениця 9 класу Могилівської філії-гімназії Могилівського 
ліцею ім. І.М.Шишканя Могилівської сільської ради 
Дніпропетровської області 

Коваленко Людмила 
Миколаївна, 
заступник директора 
з навчально-
виховної роботи  

12 - 12 А 

2. МИРОШНИК  
Вадим 

учень 8 класу комунального закладу “Обухівський ліцей” 
Обухівської селищної ради Дніпровського району 
Дніпропетровської області" 

Книш Марина 
Володимирівна, 
керівник гуртка  

11 12 23 А 



3. ЧУГУНОВА  
Софія  

учениця 11 класу комунального закладу “Нікопольський 
природничо-математичний ліцей № 26” Нікопольської 
міської ради, вихованка гуртка “Юні квітникарі” 
комунального закладу “Нікопольський міський еколого-
натуралістичний центр” Нікопольської міської ради 

Захарченко Ольга 
Василiвна, керівник 
гуртка 

14 15 29 І 

4. ГЕРМАН  
Аліна  
 

вихованка гуртка “Горщечкові рослини” комунального 
позашкiльного навчального закладу “Станції юних 
натуралістів Покровського району” Криворізької міської 
ради, учениця 6 класу закладу освіти “Криворізька гімназія 
№62” Криворізької міської ради 

Ващенко Людмила 
Олексіївна,  
керівник гуртка, 
Дуженкова Олена 
Валеріївна, вчитель 
біології  

12 11 23 ІІІ 

Колективні роботи   

1. Гурток “Юні 
квітникарі” 

заклад освіти “Вiльногiрський лiцей №4” Вiльногiрської 
мiської ради  

Фiлатова Катерина 
Мефодiївна, 
керівник гуртка  

12 11 23 ІІІ 

2. Гурток “Юні 
квітникарі” 

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

Лободюк Валентина     
Миколаївна 

12 13 25 ІІ 

3. Гурток 
“Відповідальне 
споживання”  

комунальний позашкiльний навчальний заклад “Станцiя 
юних натуралiстiв” Павлоградської міської ради 

Крикушенко Марiя 
Володимирiвна, 
керiвник гуртка 

14 15 29 І 

4. КІЧКО  
Поліна  
АЛЛІЛУЄВА 
Євгенія  

вихованка гуртка “Срібна сова” закладу освіти “Центр 
позашкільної роботи міста Новомосковська” учениця 8  
класу комунального закладу “Гімназія № 1 міста 
Новомосковська” 

Машкова Христина 
Андріївна, учитель 
біології, керівник 
гуртка 

11 - 11 А 

5. Колективна робота заклад освіти “Григорівська гімназія імені І.Г.Прибора” 
Васильківської селищної ради Дніпропетровської області 
 

Савченко Ольга 
Сергіївна, вчитель 
початкових класів 

10 9 19 А 

6. ГІГА 
Олексій  
ГАВРИЛЮК  
Артем  

вихованці гуртка “Арт-джерело” комунального закладу 
“Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради, 
учні 4 класу комунального заклад “Ліцей №13” 
Кам’янської міської ради 

Нестеренко Олена 
Олександрівна, 
керівник гуртка  
 

10 10 20 А 

 

Керівник гуртка КЗО “ОЕНЦДУМ”             Лідія ПОЛОЖІЙ 



    ЗАТВЕРДЖЕНО: 
 

Наказ комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 
від  17.11.  2022    № 70/01-04т 

 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

засідання журі по підведенню підсумків обласного конкурсу юних натуралістів 

за напрямом “Практична природоохоронна робота та екологія” 

від 16.11.2022 року 
Присутні всі члени журі 
 
Черга денна: 
Підведення підсумків обласного конкурсу юних натуралістів за напрямом “Практична природоохоронна робота та екологія” (далі 

– Конкурс). 
 

СЛУХАЛИ: 

Григор’єва Дениса, завідувача відділу біології та екології КЗО “ОЕНЦДУМ”, який ознайомив членів журі з основними вимогами до 
наданих звітних матеріалів, з критеріями оцінювання робіт учасників відповідно до умов проведення Конкурсу. 

У зазначеному напрямі Конкурсу взяли участь учасники освітнього процесу закладів освіти з: Китайгородської, Могилівської (філія 
КЗО “ОЕНЦДУМ” “Шафран”), Богданівської, Дубовиківської та Зайцівської сільських рад; Софіївської, Губиниської, Васильківської та 
Межівської селищних рад; Дніпровської, Кам’янської, Апостолівської, Криворізької, Марганецької, Нікопольської, Покровської, 
Новомосковської та Павлоградської міських рад; та КЗО “ОЕНЦДУМ”. 

Всього до організаційного комітету було подано 50 звітних матеріалів. 
 
УХВАЛИЛИ: 

1. Провести оцінювання наданих матеріалів за критеріями: 
1.1. В номінації “Еколого-натуралістичний похід Біощит”: 

- проведення інвентаризації та паспортизації місць перебування комах – до 5 балів; 
- розробка конкретних рекомендацій по збереженню та створенню оптимальних умов для існування комах, їх впровадження – до 5 балів; 
- науково-дослідницька робота – до 5 балів; 
1.2. В номінації “Ластівка міська – Птах року 2022”: 

- практична направленість (спостереження, опис ділянок, авторські фотографії) – до 5 балів; 
- оригінальність та креативний підхід виконання творчих робіт – до 5 балів; 
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- еколого-просвітницька діяльність (робота з населенням, виховні заходи, створення плакатів, розповсюдження листівок) – до 5 балів; 
1.3. В номінації “Вчимося заповідувати”: 

- робота з громадськістю, місцевою владою, засобами масової інформації та ін. – до 5 балів; 
- виявлення, опис та оцінка стану стародавніх дерев – до 5 балів; 
- виявлення та фіксація (фотозвинувачення) порушень природоохоронного законодавства – до 5 балів; 
1.4. В номінації “Живи, Земле!”: 

- проведення практичних природоохоронних заходів до – до 5 балів; 
- проведення моніторингових досліджень – до 5 балів; 
- проведення просвітницької роботи з населенням, місцевою владою – до 5 балів. 
2. Провести оцінювання відеозахистів учасників за критеріями: 
- повнота висвітлення проведеної роботи – до 5 балів; 
- чіткість, логічність і грамотність викладення матеріалу – до 5 балів; 
- культура мовлення, вільне володіння матеріалом – до 5 балів. 

 

№ 
з/п 

Учасник 
(прізвище та ім’я 
або гурток, клуб, 

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) 

Місце 

 

Напрям “Практична природоохоронна робота та екологія”: 
 

Номінація “Еколого-натуралістичний похід Біощит” 

Індивідуальні роботи 
1. КИРИЧЕНКО  

Єлизавета 
вихованка гуртка “Дитячий екологічний рух” комунального 
позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” м. Павлограда, учениця 8 класу закладу освіти 
“Ліцей № 9” Павлоградської міської ради 

Кириченко Катерина 
Борисівна, керівник 
гуртка 

12 12 24 ІІІ 

2. МАЛА  
Софія 

вихованка гуртка “Юні валеологи” комунального закладу 
“Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради, 
учениця 6 класу комунального закладу “Ліцей № 31” 
Кам’янської міської ради 

Земскова Людмила 
Олександрівна, 
керівник гуртка 

10 10 20 А 

Колективні роботи 
1. Вихованці гуртка 

“Любителі 
декоративних і 

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

Куценко Марина 
Олександрівна, 
керівник гуртка 

13 13 26 ІІ 
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свійських тварин” 
2. Вихованці гуртка 

“Природа рідного 
краю”, учні 8 та 
9 класів 

комунальний заклад “Міський еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді Марганецької міської ради 
Дніпропетровської області” та заклад освіти “Марганецький 
ліцей № 6” Марганецької міської ради 

Басанська Владлена 
Дмитрівна, керівник 
гуртка 

14 15 29 І 

3. Здобувачі освіти Заклад освіти “Вільненський ліцей” Губиниської селищної 
ради Новомосковського району 

Новак Ольга 
Олександрівна, 
вчитель біології 

9 11 20 А 

Номінація “Ластівка міська – Птах року 2022” 

Індивідуальні роботи 
1. ТКАЧЕНКО 

Алеся 
вихованка гуртка “Основи здорового способу життя” 
комунального закладу “Міський еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді Марганецької міської ради 
Дніпропетровської області”, учениця 7 класу закладу освіти 
“Марганецький ліцей № 6” Марганецької міської ради 

Коробка Юлія 
Сергіївна, керівник 
гуртка 

14 14 28 І 

2. СОЛОХІНА  
Ольга 

вихованка гуртка “Відповідальне споживання” 
комунального позашкільного навчального закладу “Станція 
юних натуралістів Тернівського району” Криворізької 
міської ради, учениця 11 класу закладу освіти 
“Криворізький Тернівський ліцей” Криворізької міської 
ради 

Дяченко Наталія 
Лайошівна, керівник 
гуртка 

10 13 23 ІІІ 

3. ХАЙМЕЦЬ  
Анна 

вихованка гуртка “Юні квітникарі” комунального 
позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів Тернівського району” Криворізької міської 
ради, учениця 4 класу закладу освіти “Криворізька гімназія 
№ 50” Криворізької міської ради 

Шишова-Волошина 
Оксана Ігорівна, 
керівник гуртка 

10 13 23 ІІІ 

4. ГУРЕНКО  
Богдан 

вихованка гуртка “Юні екологи” комунального 
позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів Тернівського району” Криворізької міської 
ради, учень 7 класу закладу освіти “Криворізький 
Тернівський ліцей” Криворізької міської ради 

Пархоменко Наталія 
Новомирівна, керівник 
гуртка 

12 14 26 ІІ 

5. ЦИГАНКОВА  
Софія 

учениця 8 класу комунального закладу освіти 
“Спеціалізована школа № 134 Гуманістичного навчання та 
виховання” Дніпровської міської ради 
 

Зубарева Ольга 
Дмитрівна, вчитель 
біології 

7 - 7 А 
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6. ЗАВЕРУХА  
Ольга 

вихованка гуртка “Основи екологічних знань” комунального 
закладу “Нікопольський міський еколого-натуралістичний 
центр”, учениця 7 класу “Ліцей № 13” Нікопольської міської 
ради 

Шубкіна Ірина 
Олександрівна, 
керівник гуртка 

10 - 10 А 

7. КОЛІСНІЧЕНКО  
Софія 

вихованка гуртка “Юні охоронці природи” філії 
комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Дніпропетровської обласної ради “Шафран”, учениця 6 
класу закладу освіти “Китайгородський ліцей” 
Китайгородської сільської ради Дніпровського району 

Василенко Валентина 
Василівна, керівник 
гуртка 

8 7 15 А 

8. ГОБЕЛКОВ 
Кирило 

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

Пліг Тетяна 
Володимирівна, 
вчитель біології  

9 13 22 ІІІ 

9. ЗАХАРОВ  
Нікіта 

вихованець гуртка “Природа рідного краю” комунального 
закладу “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської 
ради, учень 4 класу комунального закладу “Ліцей № 26” 
Кам’янської міської ради 

Земскова 
ЛюдмилаОлександрів
на, керівник гуртка 

11 11 22 ІІІ 

10. КІПТІЛА  
Анастасія 

вихованка гуртка “Зелена перлинка” закладу освіти “Центр 
позашкільної роботи” Новомосковської міської ради, 
учениця 9 класу закладу освіти “Гімназія № 12” 
Новомосковської міської ради 

Демченко Анна 
Вікторівна, керівник 
гуртка 

8 - 8 А 

11. САКУН 
Злата 

вихованка гуртка “Юні кролівники” комунального закладу 
освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради, 
учениця 3 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа № 69” Дніпровської міської ради 

Рахуба Анастасія 
Антонівна, керівник 
гуртка 

8 8 16 А 

Колективні роботи 
1. РЯБЕЦЬ Софія 

РУЛІК Дарія 
вихованки гуртка “Любителі декоративних і свійських 
тварин” комунального позашкільного навчального закладу 
“Станція юних натуралістів Покровського району” 
Криворізької міської ради, учениці7 класу закладу освіти 
“Криворізька гімназія № 111” Криворізької міської ради 

Куценко Марина 
Олександрівна, 
керівник гуртка 

7 8 15 А 

2. ЄФРЕМОВА 
Єлизавета та 
ЄФРЕМОВА Софія 

учениці 6 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа 35” Дніпровської міської ради 

Балан Світлана 
Андріївна, вчитель 
біології 

8 - 8 А 
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3. Здобувачі освіти 4 
класу 

заклад освіти “Кислянський ліцей” Зайцівської сільської 
ради 

Драган Лілія 
Вікторівна, вчитель 
початкових класів 

10 12 22 ІІІ 

4. Вихованці гуртка 
“Юні орнітологи”, 
учні 6 класу 

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

Грицай Людмила 
Василівна, керівник 
гуртка 

10 12 22 ІІІ 

5. Вихованці гуртка 
“Ekohouse” 

комунальний заклад освіти “Середня загальноосвітня школа 
№ 39” Дніпровської міської ради 

Крамар Ольга Іллівна, 
керівник гуртка, 
вчитель біології 

8 - 8 А 

6. Здобувачі освіти 5 
класу 

комунальний заклад освіти “Середня загальноосвітня школа 
№ 62” Дніпровської міської ради 

Поліщук Наталія 
Ігорівна, вчитель 
біології 

14 15 29 І 

7. КРАВЧЕНКО 
Олександра та 
ЛАКИЗА  
Дар’я  

вихованки гуртка “Біологічний оптимум”, учениці 10 класу 
закладу освіти “Межівський ліцей № 2” Межівської 
селищної ради Синельниківського району 

Зіненко Анастасія 
Олексіївна, керівник 
гуртка, вчитель 
біології та хімії 

12 13 25 ІІ 

8. Вихованці гуртка 
“Юні друзі 
природи”, учні 7-10 
класів 

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

Олексюк Тамара 
Леонідівна, вчитель 
хімії та біології 

12 9 21 А 

9. Вихованці гуртка 
“Людина і 
довкілля”: 
ФЕДОНЕНКО 
Поліна 
БОБИЛЬКОВА 
Софія 
МЕДВЕДЄВА 
Аліна 

комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція 
юних натуралістів” м. Павлограда, заклад освіти “Гімназія 
№ 8” Павлоградської міської ради 

Сафіна Ілміра 
Рашидівна, керівник 
гуртка 

10 14 24 ІІІ 

Номінація “Вчимося заповідувати” 

Індивідуальні роботи 
1. МИЗНІКОВ  

Максим 
учень 8 класу філії “Богданівська гімназія” закладу освіти 
“Богданівський ліцей” Богданівської сільської ради 
Павлоградського району 
 

Топорова Тетяна 
Володимирівна, 
вчитель біології 

9 12 21 А 
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2. ДАВИДЕНКО  
Владислав 

вихованець гуртка “Основи біоетики” комунального закладу 
“Міський еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді Марганецької міської ради 
Дніпропетровської області”, учень 11 класу закладу освіти 
“Марганецький ліцей № 11” Марганецької міської ради 

Коробка Юлія 
Сергіївна, керівник 
гуртка 

15 15 30 І 

3. ГІЖА  
Олег 

вихованець гуртка “Основи біології” комунального закладу 
“Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради 

Сорока Тетяна 
Григорівна, керівник 
гуртка 

11 10 21 А 

4. ПАВЛЕНКО  
Віталій 

вихованець гуртка “Юні екологи” комунального 
позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів Тернівського району” Криворізької міської 
ради, учень 5 класу закладу освіти “Криворізька гімназія 
№ 27” Криворізької міської ради 

Пархоменко Наталія 
Новомирівна, керівник 
гуртка 

12 13 25 ІІ 

5. МОРОЗ  
Ярослав 

вихованець гуртка “Основи екологічних знань” 
комунального закладу “Нікопольський міський еколого-
натуралістичний центр”, учень 8 класу закладу освіти 
“Ліцей № 24” Нікопольської міської ради 

Шубкіна Ірина 
Олександрівна, 
керівник гуртка 

12 13 25 ІІ 

Номінація “Живи, Земле!” 

Індивідуальні роботи 
1. ГУСЬКОВ  

Єгор 
здобувач освіти, група ТВ-2-9 державного професійно-
технічного навчального закладу “Софіївський професійний 
ліцей” 

Польчик Людмила 
Дмитрівна, викладач 
біології і хімії 

10 11 21 А 

2. ПОЛУШКО  
Дмитро 

здобувач освіти III курсу закладу освіти “Професійно-
технічне училище № 74” (Васильківська ОТГ) 

Шевченко Надія 
Русланівна, викладач 
біології та екології 

9 11 20 А 

3. ТЕРЕЩЕНКО  
Роман 

вихованець гуртка “Основи екологічної науково-
дослідницької діяльності” комунального закладу “Міський 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді 
Марганецької міської ради Дніпропетровської області”, 
учень 11 класу закладу освіти “Марганецький ліцей № 10” 
Марганецької міської ради 

Панченко Світлана 
Вікторівна, 
культорганізатор, 
керівник гуртка 

12 13 25 ІІ 

4. КОВАЛЬ  
Софія 

вихованка гуртка “Юні екологи” комунального 
позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів Тернівського району” Криворізької міської 
ради, учениця 9 класу закладу освіти “Криворізька гімназія 

Пархоменко Наталія 
Новомирівна, керівник 
гуртка 

12 13 25 ІІ 
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№ 78” Криворізької міської ради 
5. ЛУСТОВА  

Галина 
вихованка гуртка “Дерево життя” учениця 3 курсу групи № 
036 за спеціальністю “Кухар. Кондитер” державного 
професійно-технічного навчального закладу “Покровський 
центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів” 
(Покровська ОТГ, Нікопольський район) 

Тарикіна Неля 
Михайлівна, викладач 
біології і екології 

13 - 13 А 

6. ВОЛКОВ  
Міхаіл 

учень 2 курсу групи CПMT 9/21 зкладу освіти “Кам’янське 
вище професійне училище” 

Мошняга Світлана 
Тимофіївна, викладач 
хімії, біології  

11 12 23 ІІІ 

7. АНДРЕЙЧЕНКО  
Анастасія 

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

Загребельна Ріта 
Олександрівна, 
вчитель біології та 
екології 

12 11 23 ІІІ 

8. ПРОШИНА  
Ліза 

учениця 9 класу закладу освіти “Василівська гімназія” 
Губиниської селищної ради Новомосковського району 

Волощенко Олена 
Борисівна, вчитель 
біології 

13 12 25 ІІ 

9. ГУКАЙЛО  
Ярослав 

вихованець гуртка “Екологічне краєзнавство” комунального 
закладу “Нікопольський міський еколого-натуралістичний 
центр”, учень 9 класу закладу освіти “Нікопольський ліцей 
№ 5” 

Канчук Ігор Іванович, 
керівник гуртка 

11 10 21 А 

10. МАРУЖКО  
Богдан 

учень 11 класу закладу освіти “Криворізький ліцей № 123” 
Криворізької міської ради 

Шведун Ганна 
Григорівна, вчитель 
біології 

13 15 28 І 

Колективні роботи 
1. ТОРІШНЯ  

Валерія та 
БАСКАКОВА 
Альона 

вихованці гуртка “Любителі декоративних та свійських 
тварин” комунального позашкільного навчального закладу 
“Станція юних натуралістів” м. Павлограда, учні 9 класу 
закладу освіти “Ліцей № 1” Павлоградськї міської ради 

Гуменюк Любов 
Михайлівна, керівник 
гуртка 

10 11 21 А 

2. Вихованці гуртка 
“Юні географи-
дослідники”: 
ДЕВАНОВА 
Гуласал 
КОПАНИЦЯ 
Ярослав 

комунальний заклад “Міський еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді Марганецької міської ради 
Дніпропетровської області”, учні: 
10 класу закладу освіти “Марганецький ліцей № 10”; 
 
11 класу закладу освіти “Марганецький ліцей № 6” 
Марганецької міської ради 

Пастушкова Анна 
Валеріївна, керівник 
гуртка 

10 11 21 А 
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3. Учнівський загін 
“Вода - джерело 
життя” 

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

Тесленко Наталя 
Василівна, керівник 
гуртка 

14 14 28 І 

4. Вихованці гуртка 
“Юний хімік” 

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

Зубкова Валентина 
Григорівна, керівник 
гуртка 

10 13 23 ІІІ 

5. Вихованці гуртка 
“Срібна сова” та 
учні 8 класу 

заклади освіти “Центр позашкільної роботи міста 
Новомосковськ” та “Гімназія № 1 міста Новомосковська” 

Машкова Кристина 
Андріївна, керівник 
гуртка, вчитель 
біології 

12 - 12 А 

6. ПЕТРЕЧКО  
Андрій та 
ФІЛЯРОВСЬКА 
Валерія 

вихованці філії комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Дніпропетровської обласної ради “Шафран”, учні 9 класу 
закладу освіти “Могилівський ліцей ім. І.М. Шишканя” 
Могилівської сільської ради 

Ніколаєнкова Ольга 
Віталіївна, керівник 
гуртка 

13 13 26 ІІ 

7. Здобувачі освіти 3-
9 класів 

Заклад освіти “Широчанська гімназія” Апостолівської 
міської ради Криворізького району 

Капітонова Світлана 
Сергіївна, вчитель 
біології 

13 11 24 ІІІ 

8. Вихованці гуртків 
“Світ навколо тебе” 
та “Джерельце” 

Комунальний позашкільний навчальний заклад “Центр 
дитячої та юнацької творчості “Гармонія” Криворізької 
міської ради 

Керівники гуртків: 
Кореневич Марія 
Володимирівна; 
Текученко Тетяна 
Анатоліївна 

11 12 23 ІІІ 

9. Здобувачі освіти Філія “Мар’янівська гімназія” закладу освіти 
“Миколаївський ліцей” Губиниської селищної ради 
Новомосковського району 

Косенко Любов 
Федорівна, педагог-
організатор 

10 8 18 А 

10. Здобувачі освіти 
3 класу 

Заклад освіти “Миколаївський ліцей” Губиниської селищної 
ради Новомосковського району 

Чапленко Таміла 
Володимирівна, 
вчитель початкових 
класів 

8 7 16 А 

 

 

    Завідувач відділу біології та екології             Денис ГРИГОР’ЄВ 

 


