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 19.10.2018.    №01-15/301 
 
     
 

Про участь в обласному 
зльоті юних натуралістів 
 

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 18 січня 2018 року № 11/0/212-18 “Про затвердження Плану обласних та участі 
у всеукраїнських, міжнародних організаційно-масових заходах для дітей та 
учнівської молоді на 2018 рік (за основними напрямами позашкільної освіти) та 
Плану семінарів-практикумів (обласних та всеукраїнських) для педагогічних 
працівників закладів позашкільної освіти на 2018 рік”, з метою стимулювання 
творчого самовдосконалення дітей та учнівської молоді, сприяння модернізації 
змісту науково-дослідницької, пошукової, експериментальної і практичної 
діяльності закладів освіти в галузі біології, екології, сільського та лісового 
господарства, 24 жовтня 2018 року комунальний заклад освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі – КЗО 
“ОЕНЦДУМ”) проводить обласний зліт юних натуралістів (далі - Зліт) за 
напрямами: “Практична природоохоронна робота і екологія” та 
“Експериментальна робота з біології, продуктивна праця і дослідницька робота в 
галузі сільського та лісового господарства”. 

До участі в заході запрошуються переможці заочного відбіркового етапу 
Зльоту відповідно до списків (додатки 1, 2).  

Індивідуальним учасникам заходу мати при собі ксерокопію свідоцтва 
про народження або паспорту та ідентифікаційного коду; колективним 
учасникам – довіреність бухгалтерського зразка.  

Зліт проводиться за адресою: м. Дніпро, вул. Мандриківська, 80,  
КЗО “ОЕНЦДУМ”. Реєстрація учасників – з 900. Початок заходу – о 1000. 

Довідки за тел. (056)720-90-61 (контактні особи Майборода І.О., заступник 
директора, Григор’єв Д.В., завідувач відділу біології та екології, Іванус А.В., методист 
з сільськогосподарського напряму). 
 
Директор           Ю. Ф. ПЕДАН 
 
Майборода І.О. (056)720-90-61 

Керівнику органу управління освітою 
Директору рай/міськ СЮН/ЕНЦ 
Керівнику об’єднаної територіальної 
громади 

 



Додаток 1 
до листа комунального закладу  
освіти “Обласний еколого- 
натуралістичний центр дітей  
та учнівської молоді” 
  19.10.  2018  № 01-15/301 

 
Список  

учасників очного етапу обласного зльоту юних натуралістів 
за напрямом “Практична природоохоронна робота і екологія” 

 
№ 
з/п Учасник Освітній заклад / клас  

 

Номінація “Еколого-натуралістичний похід Біощит” 
Індивідуальні роботи 

 

1. КОЗАЧЕНКО  
Єгор 

вихованець комунального закладу “Нікопольський міський еколого-
натуралістичний центр”, учень 11 класу комунального закладу 
“Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 19” м. 
Нікополя; 

2. ЯКИМЧУК 
Артур 

вихованець комунального позашкільного навчального закладу “Центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської 
районної ради, учень 7 класу комунального закладу “Підгородненський 
навчально-виховний комплекс № 3 “Загальноосвітня школа I-III ступенів 
- дошкільний навчальний заклад” Дніпровської районної ради; 

3. ГРИЦЕНКО 
Володимир 

вихованець комунального позашкільного навчального закладу “Станція 
юних натуралістів” м. Павлограда, учень 8 класу комунального закладу 
“Павлоградський навчально-виховний комплекс “Загальноосвітній 
навчальний заклад-дошкільний навчальний заклад № 2” Павлоградської 
міської ради; 

4. ЗОСІМОВ  
Ігор 

вихованець комунального закладу “Дитячий екологічний центр” 
Кам’янської міської ради, учень 7 класу комунального закладу 
“Навчально-виховний комплекс “Загальноосвітній навчальний заклад - 
дошкільний навчальний заклад” № 26” Кам’янської міської ради; 

6. ЄГОРОВА  
Дарія 

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

7. АНДРЮЩЕНКО 
Варвара 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція 
юних натуралістів Покровського району” Криворізької міської ради, 
учениця 8 класу комунального закладу “Криворізька загальноосвітня 
школа I-III ступенів № 71” Криворізької міської ради. 

 

Номінація “Еколого-натуралістичний похід Біощит” 
Колективні роботи 

 

8. Гурток  
“Зелений маяк” 

комунального закладу “Дебальцівський навчально - виховний комплекс 
“загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад” 
Васильківського району (один представник від гуртка); 

 

Номінація “До чистих джерел” 
Індивідуальні роботи 

 

9. АМЕЛІНА  
Олександра 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція 
юних натуралістів” Дніпровської міської ради, учениця 11 класу 
комунального закладу освіти “Фінансово-економічний ліцей” 
Дніпровської міської ради; 
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10. МАМОТЕНКО 
Валерія 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція 
юних натуралістів” м. Павлограда, учениця 8 класу комунального 
закладу “Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15” 
Павлоградської міської ради; 

11. ЛЕБІДЬ 
Данііл 

вихованець міського еколого-натуралістичного центру дітей та 
учнівської молоді виконавчого комітету Марганецької міської ради, 
учень 9 класу комунального закладу “Марганецька спеціалізована школа 
І - ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням англійської мови” 
Марганецької міської ради; 

12. АНДРОСОВИЧ  
Олег 

вихованець комунального позашкільного навчального закладу “Станція 
юних натуралістів Покровського району” Криворізької міської ради, 
учень 9 класу комунального закладу “Криворізька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 57” Криворізької міської ради; 

13. ЛИСИЦЯ 
Вікторія 

учениця 11 класу комунального закладу “Кільченська загальноосвітня 
школа I-III ступенів” Магдалинівської районної ради; 

 

Номінація “До чистих джерел” 
Колективні роботи 

 

14. Гурток “Лікарські 
рослини” 

комунального закладу “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської 
ради (один представник від гуртка); 

15. Гурток  
“Основи біології” 

міського еколого-натуралістичного центру дітей та учнівської молоді 
виконавчого комітету Марганецької міської ради (один представник від 
гуртка), 

16. Вихованці: 
 
БОНДАРЕНКО 
Юлія 
РУДЕНКО 
Дмитро 

комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів Покровського району” Криворізької міської ради, 
учениця 8 класу комунального закладу “Криворізька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 126” Криворізької міської ради та 
учень 3 класу комунального закладу “Криворізька загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 57” Криворізької міської ради; 

17. Гурток 
“Основи 
екологічної 
науково-
дослідницької 
діяльності” 

міського еколого-натуралістичного центру дітей та учнівської молоді 
виконавчого комітету Марганецької міської ради (один представник від 
гуртка); 

 

Номінація “Птах року” 
Індивідуальні роботи 

 

18. ЗАЇКА  
Юлія 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція 
юних натуралістів Тернівського району” Криворізької міської ради, 
учениця 8 класу комунального закладу “Криворізька загальноосвітня 
школа І-ІІI ступенів № 105” Криворізької міської ради; 

19. ДОЦЕНКО  
Софія 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція 
юних натуралістів Тернівського району” Криворізької міської ради, 
учениця 5 класу комунального закладу “Криворізька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 110” Криворізької міської ради; 

20. ПРИХОДЬКО  
Анастасія 

вихованка комунального навчального закладу “Центр позашкільної 
освіти” Вербківської сільської ради Павлоградського району, учениця 10 
класу комунального закладу “Вербківська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів” Вербківської сільської ради; 

 

Номінація “Птах року” 
Колективні роботи 

 

21. Учні комунального закладу “Середня загальноосвітня школа 
№ 4” м. Покрова (один представник від закладу); 
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22. Вихованці 
 
Учні 

комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” Дніпровської міської ради, 
комунального закладу освіти “Середня загальноосвітня школа № 62” 
Дніпропетровської міської ради (один представник від закладу); 

23. Гурток “Паросток” комунального закладу освіти “Демуринська загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів” Межівської селищної ради (один представник від гуртка); 

24. Учні 9-11 класів комунального закладу “Добровільський навчально-виховний комплекс 
“загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад” 
Васильківського району (один представник від закладу); 

25. Гурток  
“Юний лісівник” 

філії “Шафран” комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської 
обласної ради (на базі комунального закладу “Могилівська 
загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів ім. І.М.Шишканя” Могилівської 
сільської ради Царичанського району) (один представник від гуртка); 

26. Гурток  
“Фотонатуралісти” 

міського еколого-натуралістичного центру дітей та учнівської молоді 
виконавчого комітету Марганецької міської ради (один представник від 
гуртка); 

27. Учні комунального закладу “Запорізька школа загальної середньої освіти І-ІІ 
ступенів” Широківської селищної ради (один представник від закладу); 

 

Номінація “Вчимося заповідувати” 
Індивідуальні роботи 

 

28. МИХЛИК 
Анастасія 

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

29. ЛАВРЕНЮК 
Анна 

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

 

Номінація “Вчимося заповідувати” 
Колективні роботи 

 

30. Гурток  
“Юні екологи” 

комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів Тернівського району” Криворізької міської ради (один 
представник від гуртка); 

31. Гурток “Екологічна 
варта” 

комунального закладу “Авангардська середня загальноосвітня школа” 
Васильківського району (один представник від гуртка); 

32. Гурток  
“Юні квітникарі” 

комунального закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради (один 
представник від гуртка); 

33. Гурток  
“Юні екологи” 

комунального закладу “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської 
ради (один представник від гуртка); 

 

Номінація “Живи, Земле” 
Індивідуальні роботи 

 

34. КОСТЮК  
Еліна 

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

35. КИРИЛЬЧЕНКО 
Роман 

учень 11 класу комунального закладу “Верхньодніпровська середня 
загальноосвітня школа № 5 І-ІІІ ступенів” Верхньодніпровської районної 
ради; 

36. ЩОГЛА 
Валентина 

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

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція 
юних натуралістів” Дніпровської міської ради, учениця 11 класу 
комунального закладу освіти “Фінансово-економічний ліцей” 
Дніпровської міської ради; 

38. БЕРКЕТА 
Ксенія 

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

39. САМАРСЬКИЙ  
Максим 

вихованець комунального позашкільного навчального закладу “Станція 
юних натуралістів” м. Павлограда, учень 10 класу комунального закладу 
“Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8” 
Павлоградської міської ради; 

40. СІМАКОВА  
Валерія 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Будинок 
школяра” Томаківської селищної ради, учениця 10 класу Томаківський 
навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад" № 1 Томаківської селищної ради; 

41. ГАЛУШКА 
Валентин 

вихованець філії “Шафран” комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
Дніпропетровської обласної ради, учень 9 класу комунального закладу 
“Могилівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів” Могилівської 
сільської ради Царичанського району; 

42. ХОРУЖИЙ  
Ростислав 

вихованець комунального закладу освіти “Магдалинівська районна 
станція юних натуралістів” Магдалинівської районної ради, учень 8 
класу комунального закладу “Шевська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів” Магдалинівського району; 

43. ОНИЩЕНКО  
Володимир 

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

44. КОЛП 
Євгенія 

учениця 7 класу комунального закладу “Личківська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів” Магдалинівської районної ради; 

 

Номінація “Живи, Земле” 
Колективні роботи 

 

45. Учні комунального закладу “Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 4” Павлоградської міської ради (один представник від 
закладу); 

46. Учні 11 класу комунального закладу “Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 9” Павлоградської міської ради (один представник від 
закладу); 

 
 
 
Завідувач відділу біології та екології  
комунального закладу освіти  
“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді”     Д.В. ГРИГОР’ЄВ 



Додаток 2 
до листа комунального закладу  
освіти “Обласний еколого- 
натуралістичний центр дітей  
та учнівської молоді” 
   19.10.   2018   № 01-15/301п 

 
Список  

учасників очного етапу обласного зльоту юних натуралістів 
за напрямом “Експериментальна робота з біології, продуктивна праця та 

дослідницька робота  в галузі сільського та лісового господарства” 
 
№ 
з/п Учасник Освітній заклад / клас  

 

Номінація: “Дослідницький марафон” 
Індивідуальні роботи: 

 

1 КОВАЛЬ  
Софія 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція 
юних натуралістів Тернівського району” Криворізької міської ради, 
учениця 5 класу комунального закладу “Криворізька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №78” Криворізької міської ради,  

2 СУЛІК  
Дар’я 

учениця 9 класу Майської філії І-ІІ ступенів КОЗО “Кислянська 
загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів” Зайцівської сільської ради; 

3 КОСТЮК  
Еліна 

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

4 ФІЛІППОВА 
Анастасія 

учениця 9 класу комунального закладу освіти “Володимирівська  
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Межівської селищної ради; 

5 МЕРЕЖА  
Іван 

учень 9 класу Письмечівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ 
ступенів Солонянської районної ради; 

6 КРАВЧУК  
Катерина 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція 
юних натуралістів Покровського району” Криворізької міської ради, 
учениця 7 класу комунального закладу “Криворізька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №121”  Криворізької міської ради,  

7 КУЗЬМІН  
Святослав 

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

8 КРАВЧЕНКО 
Ганна  

вихованка комунального закладу освіти “Магдалинівська районна станція 
юних натуралістів” Магдалинівської районної ради, учениця 8 класу 
комунального закладу “Заплавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Магдалинівського району;  

9 ПОДА  
Дмитро  

вихованець комунального позашкільного навчального закладу “Центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської 
районної ради, учень 10 класу комунального закладу “Партизанська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Дніпровської районної ради;  

10 ЛЕБЕДЄВА  
Ганна 

вихованка комунального закладу освіти “Магдалинівська районна станція 
юних натуралістів” Магдалинівської районної ради, учениця 10 класу 
комунального закладу “Заплавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів”; 

11 САЄНКО  
Олексій  

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

12 АВРАМЕНКО 
Ігор 

учень 7 класу комунального закладу “Водянська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів” Верхньодніпровського району 
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13 ЯЦЕНКО  

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

14 ЗАКЄЛОВ  
Ількам 
 

учень 9 класу комунального закладу Степанівський навчально-виховний 
комплекс" Степанівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад" Криничанського району  

 

Номінація: “Дослідницький марафон” 
Колективні роботи: 

 

15 Гурток “Юні 
квітникарі”  
 

комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради (один 
представник від гуртка); 

16 Гурток 
“Еколого-
естетична 
студія” 

комунальний заклад “Дитячий екологічний центр” Кам'янської міської 
ради (один представник від гуртка); 

17 Гурток “Юні 
друзі природи”  

комунальний заклад “Дитячий екологічний центр” Кам'янської міської 
ради (один представник від гуртка); 

18 Гурток “Юні 
овочівники”  

комунальний позашкільний навчальний заклад “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради 
(один представник від гуртка);и  

19 Гурток “Загальна 
біологія” 

міський еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді 
виконавчого комітету Марганецької міської ради  (один представник від 
гуртка); 

 

Номінація: “Живи, Земле” 
Індивідуальні роботи: 

 

20 ШУРАЄВА 
Софія 

вихованка комунального закладу "Нікопольський міський еколого-
натуралістичний центр” Нікопольської міської ради, учениця 4 класу 
комунального закладу “ННВК”№ 15” Нікопольської міської ради;  

21 ГОРШКОВА 
Вероніка 

вихованець комунального позашкільного навчального закладу “Станція 
юних натуралістів Покровського району” Криворізької міської ради, 
учениця 9 класу комунального закладу “Криворізька загальноосвітня  
школа І-ІІІ ступенів №62” Криворізької міської ради; 

22 КУХТІНА 
Єлизавета  

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

23 ГАТИЛО  
Ірина 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської 
обласної ради, учениця 11 класу комунального закладу освіти  “Середня 
загальноосвітня школа №76” Дніпровської міської ради;  

24 ЧАБАН 
Анастасія 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської 
обласної ради, учениця 10 класу комунального закладу освіти  “Середня 
загальноосвітня школа №76” Дніпровської міської ради;  

25 ЗАЛЕВСЬКА 
Анастасія  

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської 
обласної ради, учениця 10 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа №35” Дніпровської міської ради; 

26 ШУЛЬГА  
Дар’я 

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

27 ДАНИЛЬЧЕНКО 
Юлія 

учениця 7 класу комунального закладу “Чумаківська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів” Томаківської селищної ради 
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28 ГОДЬКО  

Юлія 
вихованка комунального закладу “Дитячий екологічний центр” 
Кам'янської міської ради, учениця 10 класу комунального закладу 
“Середня загальноосвітня школа №19” Кам'янської міської ради;  

29 ГУКАЙЛО Еней вихованець комунального закладу “Нікопольський міський еколого-
натуралістичний центр”, учень 10 класу комунального закладу 
“Нікопольська спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ 
ступенів № 26” Нікопольської міської ради. 

 

Номінація: “Живи, Земле” 
Колективні роботи: 

 

30 Гурток “Юні 
квітникарі” 

комунальний позашкільний навчальний заклад “Станція юних 
натуралістів Покровського району” Криворізької міської ради (робота 
“Дивовижна теплиця”)  (один представник від гуртка); 

31 Гурток “Юні 
овочівники”  

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

32 Гурток  
“Юні екологи” 

комунальний заклад “Дитячий екологічний центр” Кам'янської міської 
ради (один представник від гуртка); 

33 Гурток “Юні 
лісівники” 

комунальний заклад “Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Дніпровської районної ради (робота по НДЗД) (один 
представник від гуртка); 

34 ШПИЛЬ Кирило  
ЛОБАЩУК 
Аліна 

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

35 Гурток “Юні 
квітникарі” 

комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради (один 
представник від гуртка); 

36 Гурток “Юні 
агрохіміки”  

комунальний заклад “Дитячий екологічний центр” Кам'янської міської 
ради (один представник від гуртка); 

37 Гурток 
“Птахівництво з 
основами 
ветеринарії”  

комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради (один 
представник від гуртка);  

 

Номінація:“Кролик” 
 

38 ПЄТУХОВ 
Дмитро 

вихованець комунального закладу “Дитячий екологічний центр” 
Кам’янської міської ради, учень 7 класу комунального закладу 
“Навчально-виховний комплекс “Загальноосвітній навчальний заклад 
дошкільний навчальний заклад №26”;  

39 БОРИСЕНКО 
Микита 

вихованець комунального позашкільного навчального закладу “Станція 
юних натуралістів Покровського району” Криворізької міської ради, 
учень 7 класу комунального закладу “Криворізька загальноосвітня школа 
№44”;  

40 СМІШКО  
Ольга 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу “Станція 
юних натуралістів” Дніпровської міської ради, учениця 10 класу 
комунального закладу освіти “Навчально-виховний комплекс №102” 
Дніпровської міської ради;  

41 СОПІНА  
Марія 

вихованка комунального закладу "Нікопольський міський еколого-
натуралістичний центр”, учениця 5 класу комунального закладу " 
Нікопольська середня загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 13" 
Нікопольської міської ради; 

42 Гурток 
“Лісівники-
дендрологи” 

міський еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді 
виконавчого комітету Марганецької міської ради  (один представник від 
гуртка); 
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Номінація: “Плекаємо сад” 
 

43 ЧОРНЯВСЬКА 
Єлизавета 

учениця 11 класу комунального закладу "Кочерезький навчально-
виховний комплекс "Кочерезька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дитячий садок" Вербківської сільської ради;  

44 ГАРКУША 
Марія 

вихованка комунального закладу “Центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради, учениця 11 
класу комунального закладу"Чумаківська загальноосвітня  школа І-ІІІ 
ступенів";  

45 МОГИЛЕВСЬКА 
Єлизавета 

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”;  

46 РУДЮК 
Олександр 

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

47 ШАПОШНИКОВА 
Ганна 

вихованка комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської 
обласної ради, учениця 10 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа №11” Дніпровської міської ради;  

48 ЛЕВИЦЬКИЙ 
Олексій 

учень 10 класу комунального закладу  Василівський навчально-виховний 
комплекс “Школа – дошкільний заклад” Новомосковської районної ради 

49 ІВАНОВ 
Ростислав 

вихованець міського еколого-натуралістичного центру дітей та учнівської 
молоді виконавчого комітету Марганецької міської ради, учень 7 класу 
комунального закладу “Марганецька спеціалізована природничо-
математична школа І-ІІІ ступенів №11” Марганецької міської ради;   

50 Гурток “Юні 
друзі природи”  
 

комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради (один 
представник від гуртка); 

51 Гурток “Юні 
квітникарі 
 

комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради (один 
представник від гуртка); 

 

Номінація:“Ліси для нащадків” 
 

52 М’ЯЛО  
Ангеліна 

вихованка комунального закладу “Центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді” Дніпровської районної ради, учениця 10 
класу комунального закладу “Горянівський навчально-виховний 
комплекс” Дніпровського району;  

53 ЯВОРОВ 
Михайло 

учень 11 класу “Криворізької загальноосвітньої школи №123” 
Криворізької міської ради; 

54 КІЯХОВ  
Іван  

вихованець комунального навчального закладу “Центр позашкільної 
освіти” Вербківської сільської ради, учень 9 класу комунального закладу 
"Кочерезький навчально-виховний комплекс "Кочерезька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок" Вербківської сільської ради; 

55 Учнівське 
лісництво 

комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” м. Павлограду(один представник від лісництва); 

56 Гурток “Аматори 
зеленої 
архітектури” 

комунальний заклад “Дитячий екологічний центр” Кам'янської міської 
ради (один представник від гуртка); 

 
Методист з сільськогосподарського 
напряму роботи комунального закладу освіти  
“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді”       А.В. ІВАНУС 


