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Фото Катерини Кусік

Фото Михайла Мізірного

Фото Сніжани Петренко

Фото Альбіни Мусійчук

Фото Богдана Герасимчука

Фото вихованців гуртка 
«Людина і довкілля»

ФотоІллі Комісарчука



Автори фото, використаних при підготовці календаря

Андрощук Крістіна, учениця 9 класу Судилківського ліцею, назва роботи «Невеличкий потічок, біжить до великих річок», керівник – Сніховська Н.А.;

Буняк Олександр, учень 10 класу Дунаєвецького НВК "ЗОШ І-ІІІ ступенів, гімназія", назва роботи «Екскурсія гуртківців на річку»; керівник – Буняк М.М.;

Василенко Софія, учениця 10 класу Калениківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Решетилівської районної ради Полтавської області; керівник – Тищенко Л.М.;

вихованці гуртка «Біологія людини засобами Steam-освіти» Чернівецького міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, назва роботи «Я, ти, він, 

вона – всі ми дружня Globe сім’я»; керівник – Єфтемій Д.Г.;

вихованці гуртка «Еко-Арт» Чернівецького міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, назва роботи «Осінь в букеті»; керівник – Давиденко Ю.Ю.;

вихованці гуртка «Людина і довкілля» комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді», назва роботи «Colorful 

autumn»; керівник – Чебан Т.Н.;

вихованці гуртка «Рослинні обереги України» Чернівецького міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, назва роботи «Яскраві барви осені»; 

керівник – Давиденко Ю.Ю.;

Воронюк Андріанна, вихованка Міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької міської ради, назва роботи «Круговерт»;

керівник – Гавучак Н.М.;

Гавриленко Софія, вихованка Дитячого естетико-натуралістичний центру "Камелія" м. Бровари; керівник – Дендюк А.І.;

Гаспарян Софія, учениця 8 класу Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №30, назва роботи «Найбільший»; керівник – Мордванюк І.В.;

Гев’юк Максим, вихованець Коломийського навчально-виробничого центру творчості учнівської молоді, назва роботи «Дари осені»; керівник – Попович Я.Я.;

Герасимчук Богдан, учень 6 класу закладу загальної середньої освіти "Ліцей Судче", назва роботи «Може луг», «Незабаром у царство»; керівник – Герасимчук О.С.;

Гордієнко Дмитрій, учень 10 класу Великописарівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу І.М.Середи, назва роботи «Березова посмішка»; 

керівник – Мовчан О.М.;

Гурко Христина, вихованка гуртка «Екологічна стилістика» ПКНЗ «Центр дитячої та юнацької творчості» Бережанської міської ради, назва роботи «Фенологічні дослідження у 

Раївському парку»; керівник – Димашевська Х.Б.;

Данилюк Назар, учень 8 класу комунальної установи Миропільської селищної ради "Опорний навчальний заклад "Миропільська гімназія", назви робіт «Трудівниця», «Барви 

осені»; керівник – Данилюк О.І.;

Дорощук Анна, учениця 8 класу П’ятигірської загальноосвітньої школи I-II ступенів, назва роботи «Ростуть листки»; керівник – Полякова О.В.;

Заєць Іванна, вихованка гуртка «Лікарські рослини» Шепетівського міського ЦЕНТУМ, назва роботи «Краса навколо»; керівник – Чумак І.М.;

Кабанець Вероніка, учениця 7 класу опорного загальноосвітнього навчального закладу "Жоравський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –

дошкільний навчальний заклад (ясла - садок)"" Яготинської районної ради Київської області, назви робіт «Туман», «Береза»; керівник – Бойко Н.В.;

Казалінова Оксана, учениця 3 класу Судилківського ліцею, назва роботи «Золото осені», керівник – Сніховська Н.А.;

Ковальчук Вероніка,  вихованка гуртка "Декоративного птахівництва" Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; керівник –

Ковальчук А.О.;

Комісарчук Ілля, учень 1 класу Судилківського ліцею, назва роботи «Моя веселкова земля», керівник – Сніховська Н.А.;

Кусік Катерина, вихованка гуртка «Основи флористики і фітодизайну» комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради, назва роботи «Золотий 

листопад нас вітає теплом»; керівник – Гайдаченко Л.П.;

Лобода Аліна, учениця 8 класу Кинашівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Борзнянської районної ради Чернігівської області, назва роботи «Дослідники природи»; керівники – Шевченко 

В.Ф., Ганнич Т.Г.;

Любаєва Аліна, вихованка гуртка «Фотонатуралісти» Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, назви робіт «Традиційні кольори», 

«Ласунка»; керівник – Соловйов Г.В.;

Макаревич Романа, вихованка Коломийського навчально-виробничого центру творчості учнівської молоді, назва роботи «Давайте, познайомимось»; керівник – Попович Я.Я.;

Макарчук Маргарита, учениця 7 класу комунальної установи Романівської районної ради "Опорний навчальний заклад "Старочуднівськогутянський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів", назва роботи «Визначення кольору листочків»; керівник – Вольнова Н.С.;

Максименко Максим, учень 1 класу Судилківського ліцею, назва роботи «Невтомна праця бджілки трудівниці», керівник – Сніховська Н.А.;

Мізірний Михайло, учень 6 класу Кремінської ЗОШ № 1, вихованець гуртка «Юний еколог» комунального закладу «Луганський обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді», назва роботи «Осінні барви Донбасу»; керівник – Петрова С.В.;

Мусійчук Альбіна, вихованка гуртка «GLOBE - спостерігаючи вивчаємо» Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції, назва роботи «Ранкова роса»;  керівник –

Бадай В.Я.;

Петренко Сніжана, учениця 3 класу Удачненської ЗОШ І-ІІІ ступенів, назва роботи «Прудка білочка»; керівник – Перова Н.М.;

Пилипенко Єлизавета, вихованка гуртка «Рослинники» комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради, назва роботи «Спостерігаю за березою 

восени»; керівник – Ромашко Р.Я.;

Присяжна Катерина, учениця 7 класу Берестівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад", назва роботи 

«Кетяги калини»; керівник – Пінчук Т.В.;

Ракочий Вітязьслав, вихованець секції «Індивідуальна робота еколого-біологічного напряму з обдарованими дітьми» ОЗБШ Чернівецького ОЦЕНТУМ, назва роботи «Чарівна 

хмаринка»; керівник – Хлус Л.М.;

Рева Ангеліна, вихованка гуртка «Птахи рідного краю» Глухівського міського центру позашкільної освіти Глухівської міської ради, назва роботи «Наш дуб в різні пори року»; 

керівник ¬– Кирпичко Л.В.;

Тимощук Софія, вихованка гуртка «Біологія людини» комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради, назва роботи «Дуб черешчатий влітку»; 

керівник – Бобровська В.А.;

Трайстарь Лілія, вихованка Міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької міської ради, назва роботи «Листопад»;

керівник – Гавучак Н.М.;

Тумка Вероніка, учениця 11 класу Калениківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Решетилівської районної ради Полтавської області; керівник – Тищенко Л.М.;

Федоренко Анна, вихованка гуртка «GLOBE - спостерігаючи вивчаємо» Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції, назва роботи «Пташина їдальня»;  керівник –

Бадай В.Я.;

* Фесюк Дарина, вихованка Коломийського навчально-виробничого центру творчості учнівської молоді, назва роботи «Ой, одна-одна...»; керівник – Попович Я.Я.;

Хаснуліна Ангеліна, учениця 7 класу Мушкутинецької ЗОШ І-ІІІ ступенів, назва роботи «Спостереження за розпусканням бруньок вишні в рамках Європейської фенологічної 

кампанії»; керівник – Буняк М.М.;

Хомич Анастасія, учениця 8 класу загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня села Яревище Старовижівського району Волинської області, назва роботи «Ох, яка ж краса! Сад увесь 

убрався в іній, проти сонця він - як синій...»; керівник – Постригач Є.В.;

Цюпер Богдан, вихованець гуртка  «Юні екологи» Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції, назва роботи  «Квітуча весна»; керівник – Васильчишин Б.Б.;

Чавес Гонсалес Даніела, вихованка гуртка «Екологічна стилістика» ПКНЗ "Центр дитячої та юнацької творчості" Бережанської міської ради, назва роботи «Перисто-шаруваті 

хмари»; керівник – Димашевська Х.Б.;

Чермак Вікторія, вихованка гуртка  «Юні екологи» Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції, назва роботи  «Зима»; керівник – Васильчишин Б.Б.

* позначений автор фотографії, розміщеної на обкладинці
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