
Міністерство освіти і науки України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

НАКАЗ 

м. Київ

«31» травня 2018 р.       № 61 

 

Про підсумки Всеукраїнського 

юнацького фестивалю 

«В об’єктиві натураліста - 2018» 

 

Відповідно до Плану Всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства від 

04.01.2018 № 12 та листа Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 

року № 3-407 «Про проведення фінального етапу Всеукраїнського юнацького 

фестивалю «В об’єктиві натураліста – 2018», Національним еколого-

натуралістичним центром учнівської молоді Міністерства освіти і науки 

України спільно з комунальним закладом «Центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради 29-31 травня 2018 року 

був проведений фінальний етап Всеукраїнського юнацького фестивалю «В 

об’єктиві натураліста – 2018» (далі – Фестиваль). Тема Фестивалю: 

«Раціональне природокористування». 

Мета фестивалю - активізація роботи з учнівською молоддю щодо 

вирішення екологічних і природоохоронних проблем, залучення її до активної 

природоохоронної діяльності, формування екологічної свідомості та дбайливого 

ставлення до природи. 

Учасниками заочного етапу Фестивалю стали учні загальноосвітніх, 

професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів – переможці 

обласних етапів Фестивалю з 22 областей: Вінницької, Волинської, 

Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-

Франківської, Кіровоградської, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, 

Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, 

Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областей. 

На заочний етап конкурсу надіслано 98 конкурсних робіт у номінаціях: 

«Краща фоторобота» (38 робіт), «Кращий слайд-фільм» (28 робіт), «Кращий 

відеоролик (відеокліп)» (17 робіт), «Кращий відеофільм» (15 робіт). 

Учасниками очного етапу Фестивалю стали команди з 18 областей (окрім 

Вінницької, Луганської, Київської, Тернопільської, Хмельницької та 

Черкаської), загальною кількістю 66 осіб (49 дітей та17 педагогів). 

За результатами проведення фінального етапу Всеукраїнського юнацького 

фестивалю «В об’єктиві натураліста – 2018», на підставі рішення журі 



НАКАЗУЮ: 

 

I. Визнати переможцями заочного етапу Всеукраїнського юнацького 

фестивалю «В об’єктиві натураліста – 2018» та нагородити дипломом 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

першого ступеня: 

 

в номінації «Краща фоторобота»: 

- Міщенко Софію, 13 років (керівник Герасименко Л.І.), вихованку студії 

«Пролісок» комунального позашкільного навчального закладу «Центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді», ученицю 8 класу 

комунального закладу освіти «Знаменівська загальноосвітня школа №2» 

Новомосковської районної ради Дніпропетровської області, тема 

роботи:«Обіймемо землю красою й любов’ю», 92балів; 

- Лебідь Олександра, 16 років (керівник Шмарко О.І.), вихованця 

Олександрівського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Олександрівського району Кіровоградської області, тема роботи: «Легені 

нашої країни», 91бал; 

- Веретко Тетяну, 13 років (керівник Васильчишин Б.Б.), вихованку гуртка 

«Аматори зеленої архітектури» Івано-Франківської міської дитячої 

екологічної станції Івано-Франківської міської ради Івано-Франківської 

області, тема роботи: «Збереження енергоресурсів в навчальному закладі», 

90 балів; 

- Борщик Анастасію, 17 років (керівник Коваленко І.В.), вихованку гуртка 

«Природа рідного краю» комунального закладу «Центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради 

Херсонської області, тема роботи: «Осетровий завод - унікальна перлина 

України», 90 балів; 

- Данько Микиту, 10 років (керівник Криворотова О.В.), учня 5-В класу 

Сєвєродонецького навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа-

колегіум Національного університету «Києво-Могилянська академія» 

Сєвєродонецької міської ради Луганської області, тема роботи: 

«Сортування сміття», 90 балів; 

- Гнатів Владиславу, 11 років (керівник Романів І.А.), вихованку гуртка «Юні 

натуралісти» Калуського Центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді Калуської міської ради Івано-Франківської області, тема роботи: 

«Раціональне природокористування», 90 балів. 

 

в номінації «Кращий слайд-фільм»: 

- Івахова Володимира, учня 6 класу (керівник Кошелюк Т.І) Віньковецького 

навчально-виховного комплексу Віньковецького району Хмельницької 

області, тема роботи: «Мислити глобально – діяти локально», 99 балів; 



- Ключник Аріну, 13 років (керівник Драгун З.П.), вихованку 

Великописарівської районної станції юних натуралістів Великописарівської 

районної ради Сумської області, тема роботи: «До землі з любов’ю», 96 

балів; 

- Чіпкаленко Кристину, 16 років, ученицю 11-А класу середньої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №13 міста Сєвєродонецьк 

Луганської області, тема роботи: «Волонтерство на допомогу природі», 95 

балів; 

- Ковальчук Світлану, 11 років, ученицю 5 класу загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №1 Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, 

тема роботи: «Раціональне природокористування», 95 балів. 

 

в номінації «Кращий відеоролик»: 

- Губаль Зоряну, 16 років (керівник Кокар Н.В.), вихованку Івано-

Франківської Малої академії наук учнівської молоді Івано-Франківської 

області, тема роботи: «Евтрофікація міського озера Івано-Франківська», 100 

балів; 

- Світличного Олексія, Дмиртієнко Владислава, вихованців гуртка «Юні 

екологи» (керівник Зоря Г.С.) та Путрю Владислава, Сердюкова Назара, 

вихованців гуртка «Юні квітникарі» (керівник Шевченко В.А.) 

Покотилівської станції юних натуралістів Харківської районної ради 

Харківської області, тема роботи: «Пригоди Діно у сучасному світі», 98 

балів; 

- Ляшенка Ярослава, вихованця гуртка «Юні друзі природи (керівник Аулова 

О.А.) комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді Дніпровської районної ради», учня 8 класу комунального 

закладу «Підгородненська середня загальноосвітня школа №3» 

Дніпропетровської області, тема роботи: «Під гаєм в’ється річка», 97 балів; 

- Шевцова Богдана, 9 років (керівник Пушкар Н.А.), учня 4-Б класу 

Новгород-Сіверського навчально-виховного комплексу «Дошкільний 

навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад I ступеня» 

«Дзвіночок» Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області, тема 

роботи: «Як Бодя Золоту рибку врятував», 96 балів; 

- Кравець Анастасію, 15 років (керівник Кравець В.І.), вихованку гуртка 

«Географічне краєзнавство» Благовіщенського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Благовіщенської ради Кіровоградської області, тема 

роботи: «Чиста енергія», 

 93 бали. 

 10 16 12 15 12 16 12 93 

1м 

в номінації «Кращий відеофільм»: 

- Бондаренко Ярославу, 13 років (керівник Мовчан О.М.), вихованку 

Великописарівської районної станції юних натуралістів Великописарівської 

районної ради Сумської області, тема роботи: «Світанок», 98 балів; 



- Яцюка Віталія, 12 років (керівник Сподарик С.О.), учня 7 класу 

Люблинецької загальноосвітної школи I-III ступенів» Ковельського району 

Волинської області, тема роботи: «Вторинне використання 

пиломатеріалів», 97 балів; 

- колективну роботу учнів 5-7 класів Верхньоланівської загальноосвітньої 

школи 

I-II ступенів Полтавської області, тема роботи: «Раціональне 

природокористування», 92 бали. 

 

II. Визнати призерами заочного етапу Всеукраїнського юнацького 

фестивалю «В об’єктиві натураліста – 2018» та нагородити дипломом 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді другого 

ступеня: 

 

в номінації «Краща фоторобота»: 

- Песецьку Катерину, 16 років (керівник Драгун З.П.) вихованку 

Великописарівської районної станції юних натуралістів Великописарівської 

районної ради Сумської області, тема роботи: «Збір урожаю – 2017», 81 

бал; 

- Барсегян Ангеліну, 12 років, ученицю 6-Б класу Херсонської 

загальноосвітньої школи   I-II ступенів №14 Херсонської області, тема 

роботи: «Раціональне природокористування», 80 балів; 

- Б’ялюк Юліану, 12 років (керівник Савчук Т.М.), вихованку гуртка 

«Флористика» Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді Івано-Франківської області, тема роботи: «Береги 

річки Ямничанки-чисті», 

79 балів; 

- Амеліну Олександру, 13 років (керівник Галинський С.В.), вихованку 

гуртка «Основи біоіндикації» Веселинівського Будинку дитячої творчості, 

Веселинівської ОТГ Миколаївської області, тема роботи: «Вітрові 

генератори», 79 балів; 

- колективну роботу учнів 8-9 класів (керівник Слободян В.В.) Залузької 

загальноосвітньої школи I-III ступенів Білогірського району Хмельницької 

області, тема роботи: «Раціональне природокористування водних ресурсів в 

селах Залужжя і Корниця», 79 балів; 

- Ряднову Анастасію, 16 років (керівник Бабай Л.В.), вихованку гуртка 

«Фотогурток» Дворічанського Центру дитячої та юнацької творчості 

Дворічанської районної ради Харківської області, тема роботи: 

«Охороняємо джерела», 79 балів; 

- Клетьонкіну Юлію, 15 років (керівник Запісов С.М.), вихованку гуртка 

«Фотонатуралістичний» Дворічанського Центру дитячої та юнацької 

творчості Дворічанської районної ради Харківської області, тема роботи: 



«Мурахи – санітари лісу», 78 балів; 

- 

 

 

Лазуткіну Софію, 12 років (керівник Макарашвілі О.В.), вихованку 

комунального позашкільного навчального закладу «Голопристанський 

міський центр дитячої та юнацької творчості» Херсонської області, тема 

роботи: «В об’єктиві натураліста», 78 балів; 

- Меркур’єва Андрія, 12 років (керівник Криворотова О.В.), учня 7-Б класу 

Сєвєродонецького навчально-виховного комплексу «Спеціалізована школа-

колегіум Національного університету «Києво-Могилянська академія» 

Сєвєродонецької міської ради Луганської області, тема роботи: «Пункти 

прийому вторинної сировини у місті Сєвєродонецьк», 76 балів; 

- Коляску Анну, 9 років (керівник Черней Л.Д.), вихованку гуртка «Юні 

медики» Сторожинецького Центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді на базі Банилово-Підгірнівської гімназії Чернівецької 

області, тема роботи: «Луки Передкарпаття», 76 балів; 

 

- Медяника Дениса, 12 років (керівник Величко А.І.), вихованця гуртка «Юні 

друзі природи» Дворічанського Центру дитячої та юнацької творчості 

Дворічанської районної ради Харківської області; тема роботи: «Людська 

безпечність», 

72 бали; 

- Вагіну Анастасію, 15 років (керівник Пасічник А.Л.), ученицю 9 класу 

Кам’янобрідського навчально-виховного комплексу «Дошкільний 

навчальний заклад – загальноосвітня школа I-III ступенів» Лисянської 

районної ради Черкаської області, тема роботи: «Неповторима краса 

рідного краю», 71 бал; 

- Бабкіну Каріну, вихованку Сєвєродонецького міського Центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді Луганської області, тема 

роботи: «Рослини у нашому житті», 71 бал. 

 

в номінації «Кращий слайд-фільм»: 

- Бехтір Вікторію, 15 років (керівник Пащенко О.Г.), ученицю 

Вирішальненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лохвицької 

районної ради Полтавської області, тема роботи: «Основні напрямки 

раціонального природокористування», 89 балів; 

- Хапіцьку Марину, ученицю 8-Б класу Снятинської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №1 Івано-Франківської області, тема роботи: «Раціональне 

природокористування», 85 балів; 

- Кучеренко Тетяну, 15 років та  Журавську Дарію, 15 років (керівник 

Стеблина О.О.), вихованок гуртка «Основи гідробіології» комунального 

закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді» Кіровоградської області, тема роботи: «Край 

степовий, Кіровоградщина моя», 85 балів; 



- Бєлікова Остапа, 11 років (керівник Попова О.О.), вихованця гуртка 

«Любителі домашніх тварин» комунального позашкільного навчального 

закладу «Голопристанський міський Центр дитячої та юнацької творчості» 

Херсонської області, тема роботи: «Малокардашинські агрономи», 85 балів; 

- Криворучка Богдана, 15 років, Пашинського Максима, 15 років (керівник 

Шехтер Л.М.), вихованцям гуртка «Екологічний театр» Комунального 

закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради, тема 

роботи: «Раціональне природокористування – мудрий шлях у щасливе 

майбутнє», 84 бали; 

- Ладуренка Олександра, 16 років (керівник Ладуренко М.П.), учня 11 класу 

Дігтярівськоїзагальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Срібнянської районної 

ради Чернігівської області, тема роботи: «Збережемо природний світ 

заказника місцевого значення «Дігтярівський» в околицях селища Дігтярі», 

79 балів; 

- Кузінську Владиславу, 17 років (керівник Богданець О.В.), ученицю 11 

класу Рейської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бердичівського 

району Житомирської області, тема роботи: «Ліс для нащадків», 79 балів; 

- Гайченя Аннет та Перекрест Вікторію, вихованок гуртка 

«Фотонатуралісти» (керівник Гайченя М.А.) Центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді Мелітопольської міської ради 

Запорізької області, тема роботи: «Промоїна – місток життя», 79 балів; 

- Ляшка Віталія, 12 років (керівник Попова О.О.), учня 7А класу 

Голопристанського навчально-виховного комплексу «Гімназія – 

спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням предметів 

художнього профілю» Голопристанської міської ради Херсонської області, 

тема роботи: «Раціональне природокористування», 79 балів; 

- Тищенка Данила, 15 років (керівник Кабаровська Н.М.), учня 10 класу 

Каховського навчально-виховного комплексу «Гімназія-спеціалізована 

школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов» Каховської 

міської ради Херсонської області, тема роботи: «Раціональне 

природокористування на території м. Каховка та прилеглих територіях», 79 

балів; 

- Дутчака Богдана, 15 років, (керівник Дупешко Н.М.), учня 

Малокучурівського навчально-виховного комплексу Заставнівського району 

Чернівецької області, тема роботи: «Сторінками природи села Малий 

Кучурів», 75 балів; 

- Чеботаренка Олександра, учня 8 класу (керівник Шарапова О.О.) 

Оксамитненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені І.І.Булгарова 

Болградської районної ради Одеської області, тема роботи: «Раціональне 

використання води в селах Оксамитне та Тополине», 74 бали; 

- Луценко Поліну, 13 років, Вараву Катерину, 13 років, вихованців студії 

«Кадр» комунального позашкільного навчального закладу «Центр науково-
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технічної творчості учнівської молоді» при Знаменівському навчально-

виховному комплексі Новомосковського району Дніпропетровської області, 

тема роботи: «Веселкова мандрівка», 74 бали; 

- Сікун Поліну, 12 років (керівник Петрова Я.А.), ученицю 7-Б  класу 

Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Ізюмської міської ради 

Харківської області, тема роботи: «Раціональне природокористування», 71 

бал; 

- Рудик Катерину, 13 років (керівник Бітківська М.В.), вихованку гуртка 

«Театральне мистецтво» Богородчанського будинку дитячої та юнацької 

творчості Івано-Франківської області, тема роботи: «Раціональне 

природокористування на Прикарпатті», 71 бал. 

 

в номінації «Кращий відеоролик»: 

- Стрижак Анастасію, 15 років (керівник Потапчук В.Д.), вихованку гуртка 

«Юні екологи» Будинку дітей та молоді Дубенської міської ради 

Рівненської області, тема роботи: «Сила вітру», 87 балів; 

- Свалявчик Ренату, 13 років та Свалявчик Роберта, 13 років (керівник Бокій 

Л.І.), учнів 8-А класу Ужгородської загальноосвітньої школи I-III ступенів 

№5 Закарпатської області, тема роботи: «Раціональне 

природокористування Закарпаття», 85 балів; 

- Абрамову Анну, 13 років, ученицю 8-В класу Херсонської спеціалізованої 

школи I-III ступенів №30 з поглибленим вивченням предметів 

природничо-математичного циклу та англійської мови Херсонської міської 

ради Херсонської області, тема роботи: «Зменшення біорізноманіття 

Херсонської області», 85 балів;  

- Михальчук Ірину, 12 років (керівник Василевська Н.В.), ученицю 6 класу 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 м.Рені Одеської області, тема 

роботи: «Збережемо унікальність наших водойм», 78 балів; 

- Джігірей Катерину, 16 років (керівник Джігірей І.В.), ученицю 10 класу 

Житомирської загальноосвітньої школи I-III ступенів №26 Житомирської 

області, тема роботи: «Житомир раціональний», 71 бал. 

 

в номінації «Кращий відеофільм»: 

- Гарячу Євгенію, 14 років (керівник Бокій Л.І.), ученицю 8-А класу 

Ужгородської загальноосвітньої школи I-III ступенів №12 Закарпатської 

області, тема роботи: «Доля природних ресурсів залежить і від нас…», 88 

балів; 

- Габор Мар’яну, 15 років та Габор Станіслава, 9 років (керівник Дужук 

С.А.), вихованців гуртка «Фотонатуралісти» комунального закладу 

«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради, тема роботи: 

«Поліські історії», 

85 балів; 



- Процюк Тетяну, вихованку гуртка «Цифрова фотографія» (керівник Косар 

Я.Г.) Долинської районної станції юних техніків Долинської ради Івано-

Франківської області, тема роботи: «Енергія Карпат», 88 балів; 

- Гуменюк Юлію, 14 років (керівник Волошина О.І.), вихованку гуртка 

«Фотонатуралісти» станції юних натуралістів Тернівського району 

Криворізької міської ради Дніпропетровської області, тема роботи: «Вода 

– джерело життя»,79 балів; 

- Фукарєву Вікторію, 14 років (керівник Братінова Л.А.), ученицю 8 класу 

Кулевчанської загальноосвітньої школи I-III ступенів Саратської районної 

ради Одеської області, тема роботи: «Руйнівний вплив людського фактору 

на життєдіяльність Національного природного парку «Тузловські 

лимани», 

79 балів; 

- Феш Яну, 15 років (керівник Дмитрів Л.М.), вихованку гуртків «Основи 

комп’ютерної графіки», «Основи інформаційних технологій» та «web-

дизайну» Долинського районного будинку дитячої та юнацької творчості 

Долинської районної ради Івано-Франківської області, тема роботи: 

«Раціональне природокористування», 85 балів; 

- Мельник Вікторію, 17 років (керівник Кордонська А.В.), студентку 

Могилів-Подільського технолого-економічного коледжу Вінницької НАУ 

Вінницької області, тема роботи: «Забруднення Дністра-проблема 

сьогодення», 76 балів; 

- колективну роботу учнів 8-9 класів Виноградівського закладу повної 

загальної середньої освіти ім.О.М.Соценка Виноградівської сільської ради 

Херсонської області, тема роботи: «Ліс – перлина рідного краю», 76 балів. 

 

III. Визнати призерами заочного етапу Всеукраїнського юнацького 

фестивалю «В об’єктиві натураліста – 2018» та нагородити дипломом 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

третього ступеня: 

 

в номінації «Краща фоторобота»: 

- Коваленко Єлизавету, 9 років (керівник Дмитренко Н.Б), ученицю 3 класу 

Підлубівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Ємільчинського 

району Житомирської області, тема роботи: «Раціональне 

природокористування»,  

67 балів; 

- Букшу Василя, 12 років (керівник Букша І.А.), учня 6 класу Середівської 

загальноосвітньої  школи I-III ступенів Ємільчинського району 

Житомирської області, тема роботи: «Гармонія життя: людина і природа», 

65 балів; 

- Попкову Юліанну, 12 років, вихованку Сєвєродонецького міського Центру 



еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Луганської області, 

тема роботи: «Блакитні озера», 64 бали; 

- Басалку Анастасію, 14 років (керівник Мефанік Н.В.), ученицю 8 класу 

загальноосвітньої школи I-III ступенів с.Оконськ, Маневицького району 

Волинської області, тема роботи: «Раціональне природокористування», 59 

балів; 

- Ковшик Анну, 13 років (керівник Салабута В.Є.), вихованку гуртка 

«Квілінг» Новгород-Сіверського Центру дитячої та юнацької творчості 

Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області, тема роботи: «Хай 

колоситься рідна земля!», 58 балів; 

- Семиз Дарину, 10 років (керівник Пасічник А.Л.), вихованку Черкаської 

районної станції юних натуралістів Черкаської районної ради Черкаської 

області, тема роботи: «Раціональне природокористування», 58 балів; 

- Савчук Марту, 11 років (керівник Савчук Т.М.), вихованку гуртка 

«Флористика» Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді Івано-Франківської області, тема роботи: «Захист 

білого лелеки», 54 бали; 

- Тиндюк Дениса, 14 років (керівник Дмитрук В.А.), учня 9 класу закладу 

загальної середньої освіти I-II ступенів с.Смолигів Луцького району 

Волинської області, тема роботи: «Джерело життя», 53 бали; 

- Горкуна Богдана, 16 років (керівник Горкун Л.В.), вихованця Комунального 

позашкільного навчального закладу «Будинок дитячої творчості» 

м.Андрушівка Житомирської області, тема роботи: «Природно-заповідний 

фонд Андрушівщини», 53 бали; 

- Овчарук Валерію, 16 років (керівник Тимошевська І.Ю.), вихованку 

Ренійського Центру дитячої та юнацької творчості Одеської області, тема 

роботи: «Пташиний -рай», 49 балів; 

- Запотроєва Дениса, 16 років (керівник Бегма М.С.), учня 10 класу 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Горішньоплавнівської міської 

ради Полтавської області, тема роботи: «Питна вода – наше багатство», 49 

балів; 

- колективну роботу вихованців гуртка «Юні друзі природи» (керівник Чайка 

Н.В.) Пальчиківського навчально-виховного комплексу Полтавської області, 

тема роботи: «Раціональне природокористування», 49 балів; 

- Манойлова Олексія, 17 років (керівник Кара Л.І.), учня 11 класу Троянської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів Бердянського району Запорізької 

області, тема роботи: «Юні натуралісти», 49 балів; 

- Гудима Станіслава, учня 7-Б класу (керівник Гаврилаш М.П.) опорного 

навчального закладу - Обертинського ліцею Тлумацької районної ради 

Івано-Франківської області, тема роботи: «Раціональне 

природокористування», 48 балів; 



- Золотухіна Івана, вихованця гуртка «Фотонатуралісти» (керівник  Соловйов 

Г.В.) Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді Полтавської області, тема роботи: «Альтернативні джерела енергії»,  

48 балів; 

- Трифонюка Ярослава, 13 років (керівник Чорнобай О.Л.), вихованця гуртка 

«Фотолюбителі» комунального закладу «Районний будинок учнівської 

молоді» Дубенської районної ради Рівненської області, тема роботи: 

«Раціональне використання природних ресурсів», 45 балів; 

- 

 

 

Середюка Антона, 14 років (керівник Середюк Т.С.), учня 4(8) класу 

Заліщицької державної гімназії Тернопільської області, тема роботи: 

«Дністровський каньйон – перлина Заліщанщини», 45 балів 

- Воробйова Іллю, 15 років  (керівник Головатюк Р.С.), вихованця 

комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та 

юнацтва Київщини», тема роботи: «Сіра пелена промисловості над 

вічнозеленою природою», 44 бали; 

- Воробйову Алісу, 13 років (керівник Головатюк Р.С.),   вихованку 

комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та 

юнацтва Київщини», тема роботи: «Використовуй дари природи за 

призначенням», 44 бали. 

 

в номінації «Кращий слайд-фільм»: 

- Зеленського Тимофія, 16 років (керівник Кордонська А.В.), студента 

Могилів-Подільського технолого-економічного коледжу Вінницької НАУ 

Вінницької області, тема роботи: «Людина та Дністер», 66 балів; 

- Плахотю Катерину, 16 років (керівники: Палієвець О.М., Коваль І.В., 

Новосел В.О.), ученицю 10 класу Обознівського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Глобинської районної ради Полтавської області, тема роботи: 

«Раціональне природокористування», 66 балів; 

- Гнатюка Олександра, 11 років (керівник Гнатюк Н.Ф.), вихованця 

Надвірнянського районного еколого-натуралістичного центру для дітей та 

юнацтва Івано-Франківської області, тема роботи: «Раціональне 

природокористування», 64 бали; 

- Бізілю Софію, 11 років (керівник Бокій Л.І.), ученицю 5-Б класу 

Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 Закарпатської 

області, тема роботи: «Кам’яні утвори в букових пралісах», 64 бали; 

- Бурейко Поліну, ученицю 10 класу (керівник Коверко І.О.) Зеленоярської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Миколаївської районної ради 

Миколаївської області, тема роботи: «Раціональне природокористування», 

64 бали; 

- колективну роботу вихованців гуртка «Флористика та фітодизайн 

інтер’єру» (керівник Самойленко Н.О.) комунального закладу «Міський 



центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Луцької міської 

ради» Волинської області, тема роботи: «Раціональне використання 

природних ресурсів», 64 бали; 

- Комарницького Романа, 10 років, учня 5-А класу Кам’янець-Подільської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Хмельницької області, тема 

роботи: «Рекреаційні зони сивого Дністра», 59 балів; 

- 

 

 

 

колективну роботу вихованців гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

(керівник Скільська Г.І.) Коломийського навчально-виробничого центру 

творчості учнівської молоді Івано-Франківської області, тема роботи: «В 

об’єктиві натураліста – Коломия», 51 бал; 

- Михальчук Владу, 12 років (керівник Гнибіда А.С.), ученицю 6 класу 

Піддубненської загальноосвітньої школи I-IIIступенів 

Великоновосилківської районної ради Донецької області, тема роботи: «Ти 

рідна матінко моя - Земля», 50 балів. 

 

в номінації «Кращий відеоролик»: 

- Песецьку Катерину, 16 років (керівник Мовчан О.М.), вихованку 

Великописарівської районної станції юних натуралістів Великописарівської 

районної ради Сумської області, тема роботи: «Я люблю, тебе краю», 70 

балів; 

- Будішевського Віктора, Невмержицького Назара, Журавського Богдана 

(керівники: Журавська М.В., Мазур О.В.), учнів 9 класу Першотравневої 

загальноосвітньої школи I-III ступенів Овруцького району Житомирської 

області, тема роботи: «Енергозбереження в будинку», 68 балів; 

- Савченко Яну, 15 років (керівник Пасічник А.Л.), ученицю 9 класу 

Привітненського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа 

I-II ступенів – дошкільний навчальний заклад» Золотоніської районної ради 

Черкаської області, тема роботи: «Недаремно зіпсований зошит – врятоване 

дерево», 67 балів; 

- Колендзяна Максима, учня 10 класу Кам’янець-Подільської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №10 Хмельницької області, тема 

роботи: «Раціональне природокористування», 62 бали; 

- колективну роботу вихованців гуртка «Юні фотонатуралісти» (керівник 

Воєвода Н.І.), учнів 6 класу Делівського ліцею Олешанської ОТГ Івано-

Франківської області, тема роботи: «Розмова з Землею», 60 балів; 

- Неумивакіну Анастасію, 15 років (керівник Діденко Л.О.), ученицю 9 класу 

Галаганівського навчально-виховного комплексу Миколаївської області, 

тема роботи: «Раціональне природокористування», 55 бали; 

- Поліщука Павла, учня 10-А класу (керівник Клубніцька Н.В.) 

Староостропільського навчально-виховного об’єднання 

Старокостянтинівського району Хмельницької області, тема роботи: 

«Осінній калейдоскоп рідного краю», 51 бал. 



 

в номінації «Кращий відеофільм»: 

- колективну роботу вихованців гуртка «Юні охоронці природи» (керівник 

Тлуста Л.М.) Центру позашкільної роботи Вітовського району на базі 

Михайло-Ларинської загальноосвітньої школи I-III ступенів Вітовської 

районної ради Миколаївської області, тема роботи: «Раціональне 

природокористування», 68 балів; 

- Бричковську Аліну, 12 років (керівник Соловська С.О.), ученицю 6 класу 

Биківської загальноосвітньої школи I-III ступенів Романівського району 

Житомирської області, тема роботи: «Фіксики-помагатори Землі», 67 балів. 

- Сердюк Діану, 16 років (керівник Іпатова Л.І.), ученицю 10 класу 

Шевченківської загальноосвітньої школи I-IIIступенів 

Великоновосилківської районної ради Донецької області, тема роботи: 

«Раціональне природокористування», 65 балів. 

- Білоусова Дмитра, 15 років (керівник Тимохіна І.В.), учня 10 класу 

Білозерської загальноосвітньої школи I-IIIступенів №13 Добропільської 

міської ради Донецької області, тема роботи: «Екологічна варта», 65 балів. 

 

IV. Визнати переможцями очного етапу Всеукраїнського юнацького 

фестивалю «В об’єктиві натураліста – 2018» та нагородити дипломом 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді: 

- Горкуна Богдана, вихованця Комунального позашкільного навчального 

закладу м. Андрушівка Житомирської області (100 балів); 

- Гайченя Аннет, вихованку гуртка «Фотонатуралісти» Центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді Мелітопольської міської ради 

Запорізької області (100 балів); 

-  Сенчука Максима, вихованця Полтавського обласного еколого-

натуралістичного Центру учнівської молоді  Полтавської області (100 

балів); 

- Песецьку Катерину, вихованку Великописарівської районної станції юних 

натуралістів Великописарівської районної ради Сумської області (100 

балів); 

- Медяника Дениса, вихованця гуртка «Юні друзі природи» Дворічанського 

Центру дитячої та юнацької творчості Дворічанської районної ради 

Харківської області (100 балів); 

- Тищенка Данила, учня 10 класу Каховського навчально-виховного 

комплексу «Гімназія-спеціалізована школа І ступеня з поглибленим 

вивченням іноземних мов» Каховської міської ради Херсонської області 

(100 балів); 

- Кучеренко Тетяну, вихованку гуртка «Основи гідробіології» комунального 

закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді» Кіровоградської області (100 балів); 
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- Клетьонкіну Юлію,  вихованку гуртка «Фотонатуралістичний» 

Дворічанського Центру дитячої та юнацької творчості Дворічанської 

районної ради Харківської області (100 балів); 

- Артюх Анну, ученицю  9 класу Талалаївської загальноосвітньої школи I-III 

ступенів Талалаївської районної ради Чернігівської області (100 балів). 

 

V. Надати подяку Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді керівникам робіт переможців заочного етапу 

Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста – 2018»: 

- Герасименко Л.І., керівнику студії «Пролісок» Комунального позашкільного 

навчального закладу «Центр науково-технічної творчості учнівської молоді» 

Новомосковської районної ради Дніпропетровської області; 

- Шмарко Олені Іванівні, керівнику гуртка Олександрівського районного 

центру дитячої та юнацької творчості Олександрівського району 

Кіровоградської області; 

- Васильчишиній Богдані Богданівні, керівнику гуртка «Аматори зеленої 

архітектури» Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції Івано-

Франківської міської ради Івано-Франківської області; 

- Коваленко Інні Володимирівні, керівнику гуртка «Природа рідного краю» 

комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді» Херсонської обласної  ради Херсонської області; 

- Криворотову О.В., вчителю Сєвєродонецького навчально-виховного 

комплексу «Спеціалізована школа-колегіум Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» Сєвєродонецької міської ради Луганської 

області; 

- Романів Інні Андріївні, керівнику гуртка «Юні натуралісти» Калуського 

Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Калуської міської 

ради Івано-Франківської області; 

- Савчук Тетяні Миколаївні, керівнику гуртка «Флористика» Івано-

Франківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

Івано-Франківської області; 

- Галинському Сергію Федоровичу, керівнику гуртка «Основи біоіндикації» 

Веселинівського Будинку дитячої творчості Веселинівської ОТГ 

Миколаївської області; 

- Слободян Вікторії Вадимівні, вчителю біології і географії Залузької 

загальноосвітньої школи I-III ступенів Білогірського району Хмельницької 

області; 

- Клетьонкіну Володимиру Геннадійовичу, керівнику гуртка «Фотогурток» 

Дворічанського Центру дитячої та юнацької творчості Дворічанської 

районної ради Харківської області; 

- 

 

Запісову Сергію Михайловичу, керівнику гуртка «Фотонатуралістичний» 

Дворічанського Центру дитячої та юнацької творчості Дворічанської 



районної ради Харківської області; 

- Величко Анні Ігорівні, керівнику гуртка «Юні друзі природи» 

Дворічанського Центру дитячої та юнацької творчості Дворічанської 

районної ради Харківської області; 

- Макарашвілі Ользі Володимирівні, керівнику гуртка «Дослідник» 

комунального позашкільного навчального закладу «Голопристанський 

міський центр дитячої та юнацької творчості» Херсонської області; 

- 

 

Дмитренко Наталії Борисівні, вчителю Підлубівської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів Ємільчинського району Житомирської області; 

- Ешмуродовій Ларисі Михайлівні, заступнику директора з виховної роботи 

Підлубівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Ємільчинського району 

Житомирської області; 

- Букші Ілоні Анатоліївні, вчителю Середівської загальноосвітньої школи  

I-III ступенів Ємільчинського району Житомирської області; 

- Мефанік Наталії Вікторівні, керівнику гуртка «Юні екологи» 

загальноосвітньої школи I-III ступенів с.Оконськ Маневицького району 

Волинської області; 

- Салабуті Вірі Євгенівні, керівнику гуртка «Квілінг» Новгород-Сіверського 

центру дитячої та юнацької творчості Новгород-Сіверської міської ради 

Чернігівської області; 

- Дмитрук Вікторії Аркадіївні, вчителю біології закладу загальної середньої 

освіти I-II ступенів с.Смолигів Луцького району Волинської області; 

- Горкун Людмилі Віталіївні, керівнику гуртків Комунального позашкільного 

навчального закладу «Будинок дитячої творчості» м.Андрушівка  

Житомирської області; 

- Тимошевській І.Ю., керівнику гуртків Ренійського Центру дитячої та 

юнацької творчості Одеської області; 

- Бегмі М.С., керівнику учнівського колективу 10 класу загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №1 Горішньоплавнівської міської ради Полтавської 

області; 

- Чайці Наталії Василівні, вчителю біології Пальчиківського навчально-

виховного комплексу Полтавської області; 

- Карі Людмилі Іванівні, вчителю початкових класів Троянської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів Бердянського району Запорізької 

області; 

- Гаврилаш Марії Павлівні, вчителю опорного навчального закладу - 

Обертинського ліцею Тлумацької районної ради Івано-Франківської області; 

- Соловйову Геннадію Вікторовичу, керівнику гуртка «Фотонатуралісти» 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

Полтавської області; 

- Чорнобай О.Л., керівнику гуртка «Фотолюбителі» комунального закладу 

«Районний будинок учнівської молоді» Дубенської районної ради 



Рівненської області; 

- 

 

Середюк Тарасу Степановичу, вчителю зарубіжної літератури Заліщицької 

державної гімназії Тернопільської області; 

- Черней Лівії Дмитрівні, керівнику гуртка «Юні медики» Сторожинецького 

центру еколого-натуралістичного центру Чернівецької області; 

- Бабай Людмилі Василівні, методисту Дворічанського Центру дитячої та 

юнацької творчості Дворічанської районної ради Харківської області; 

- Головатюк Раїсі Сергіївні, завідувачу відділу Вишнівського центру творчості 

дітей та юнацтва Київщини; 

 

- Кошелюк Т.І, вчителю Віньковецького навчально-виховного комплексу 

Віньковецького району Хмельницької області; 

- Драгун Зої Петрівні, директору Великописарівської районної станції юних 

натуралістів Великописарівської районної ради Сумської області; 

- Пащенко О.Г., вчителю біології та хімії Вирішальненської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Лохвицької  районної  ради Полтавської області; 

- Стеблині Ользі Олександрівні, керівнику гуртка «Основи гідробіології» 

комунального закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» Кіровоградської області; 

- Шехтер Лілії Миколаївні, завідувачу організаційно-масового відділу, 

керівнику гуртків-методисту комунального закладу «Станція юних 

натуралістів» Рівненської обласної ради; 

- Ладуренко М.П., керівнику учнівського колективу 11 класу Дігтярівської 

загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів Срібнянської  районної ради 

Чернігівської області; 

- Богданець Олексію Вікторовичу, вчителю біології та хімії Рейської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бердичівського району Житомирської 

області; 

- Гайченя Миколі Анатолійовичу, керівнику гуртка «Фотонатуралісти» Центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Мелітопольської міської 

ради Запорізької області; 

- Поповій Олені Олександрівні, вчителю хімії Голопристанського навчально-

виховного комплексу «Гімназія – спеціалізована школа І ступеня з 

поглибленим вивченням предметів художнього профілю» Голопристанської 

міської ради Херсонської області; 

- Кабаровській Наталії Миколаївні, учителю біології Каховського навчально-

виховного комплексу «Гімназія-спеціалізована школа І ступеня з 

поглибленим вивченням іноземних мов» Каховської міської ради Херсонської 

області; 

- Дупешко Наталії Миколаївні, вчителю біології Малокучурівського навчально-

виховного комплексу Заставнівського району Чернівецької області; 

- Шараповій Олені Миколаївні, вчителю історії Оксамитненської 
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загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені І.І.Булгарова Болградської 

районної ради Одеської області; 

- Петровій Яні Анатоліївні, педагогу-організатору Ізюмської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Ізюмської міської ради 

Харківської області; 

- Бітківській Марії Василівні, керівнику гуртка «Театральне мистецтво» 

Богородчанського будинку дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської 

області; 

- Кордонській Альоні Василівні, викладачу української мови та літератури 

Могилів-Подільського технолого-економічного коледжу Вінницької НАУ 

Вінницької області; 

- Палієвець О.М., Коваль І.В., Новосел В.О., вчителям Обознівського 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Глобинської районної ради Полтавської 

області; 

- Гнатюк Наталії Фоківні, керівнику гуртків Надвірнянського районного 

еколого-натуралістичного центру для дітей та юнацтва Івано-Франківської 

області; 

- Коверко Ірині Олександрівні, керівнику учнівського колективу 10 класу 

Зеленоярської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Миколаївської 

районної ради Миколаївської області; 

- Самойленко Ніні Олександрівні, директору комунального закладу «Міський 

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Луцької міської 

ради» Волинської області; 

- 

 

- 

Скільській Г.І., керівнику гуртка «Декоративно-ужиткове мистецтво» 

Коломийського навчально-виробничого центру творчості учнівської молоді 

Івано-Франківської області; 

Гнибіді Анні Сергіївні, керівнику гуртка «Студія образотворчого мистецтва 

«Обличчя природи» Донецького обласного еколого-натуралістичного центру 

Донецької області; 

 

- Кокар Наталії Василівні, керівнику секції «Екологія» Івано-Франківської 

Малої академії наук учнівської молоді Івано-Франківської області; 

- 

 

 

- 

Зорі Ганні Сергіївні, керівнику гуртка «Юні екологи» та Шевченко В.А., 

керівнику гуртка «Юні квітникарі» Покотилівської станції юних натуралістів 

Харківської районної ради Харківської області; 

Шевченко Валерії Андріївні, керівнику гуртків «Юні екологи» та «Юні 

квітникарі» Покотилівської станції юних натуралістів Харківської районної 

ради Харківської області; 

- Ауловій О.А., керівнику гуртка «Юні друзі природи» комунального закладу 

«Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Дніпровської 

районної ради» Дніпропетровської області; 



- Пушкар Наталії Анатоліївні, керівнику учнівського колективу 4-Б класу 

Новгород-Сіверського навчально-виховного комплексу «Дошкільний 

навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад I ступеня» 

«Дзвіночок» Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області; 

- Потапчуку Валерію Дмитровичу, керівнику гуртка «Юні екологи» Будинку 

дітей та молоді Дубенської міської ради Рівненської області; 

- Балан Н.В., керівнику гуртка «Об’єктив» Глибоцького районного будинку 

творчості дітей та юнацтва на базі Глибоцького ліцею Чернівецької області; 

- Василевській Наталії Василівні, учителю початкових класів 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 м.Рені Одеської області; 

- Джігірей Ірині В’ячеславівні, вчителю Житомирської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №26 Житомирської області; 

- 

 

- 

Журавській Марині Володимирівні, вчителю Першотравневої 

загальноосвітньої школи I-III ступенів Овруцького району Житомирської 

області; 

Мазур Олені Василівні, вчителю Першотравневої загальноосвітньої школи 

I-III ступенів Овруцького району Житомирської області; 

- Пасічнику Андрію Леонідовичу, методисту комунального закладу 

«Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми» Черкаської 

обласної ради; 

- Воєводі Наталії Іванівні, керівнику гуртка «Юні фотонатуралісти» 

Делівського ліцею Олешанської ОТГ Івано-Франківської області; 

- Діденко Людмилі Олександрівні, вчителю біології Галаганівського 

навчально-виховного комплексу Миколаївської області; 

- Клубніцькій Н.В., керівнику учнівського колективу 10-А класу 

Староостропільського навчально-виховного об’єднання 

Старокостянтинівського району Хмельницької області; 

- Кравець Василю Івановичу, керівнику гуртка «Географічне краєзнавство» 

Благовішенського районного центру дитячої та юнацької творчості 

Благовіщенської районної ради Кіровоградської області; 

 

- Мовчан Ользі Миколаївні, методисту Великописарівської районної станції 

юних натуралістів Великописарівської районної ради Сумської області; 

- Сподарик Світлані Олександрівні, керівнику гуртків Волинського обласного 

еколого-натуралістичного центру Волинської області; 

- Бокій Людмилі Іванівні, керівнику гуртка відеостудії «Дивосвіт» 

Ужгородської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 Закарпатської 

області; 

- Дужук Сніжані Андріївні, керівнику гуртка «Фотонатуралісти» 

комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської області; 

- Косар Ярославі Григорівні, керівнику гуртка «Цифрова фотографія» 

Долинської районної станції юних техніків Долинської ради Івано-



Франківської області; 

- Волошиній Оксані Ігорівні, керівника гуртка «Фотонатуралісти» станції 

юних натуралістів Тернівського району Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області; 

- Братіновій Людмилі Анатоліївні, керівнику учнівського колективу 8 класу 

Кулевчанської загальноосвітньої школи I-III ступенів Саратської районної 

ради Одеської області; 

- Дмитрів Лілії Михайлівні, керівнику гуртків «Основи комп’ютерної 

графіки», «Основи інформаційних технологій» та «web-дизайну» 

Долинського районного будинку дитячої та юнацької творчості Долинської 

районної ради Івано-Франківської області; 

- Тлусті Любов Миколаївні, керівнику гуртка «Юні охоронці природи» Центру 

позашкільної роботи Вітовського району на базі Михайло-Ларинської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів Вітовської  районної  ради 

Миколаївської області; 

- Соловській Світлані Олегівні, методисту РМК Романівського району 

Житомирської області; 

- Іщенко Надії Михайлівні, учителю біології Виноградівського закладу повної 

загальної середньої освіти ім. Соценка О.М. Виноградівської сільської ради 

Херсонської області; 

- Гутнік Тетяні Павлівні, учителю хімії Виноградівського закладу повної 

загальної середньої освіти ім.О.М.Соценка Виноградівської сільської ради 

Херсонської області; 

 

- 

 

Тимохіній Ірині Василівні, вчителю Білозерської загальноосвітньої школи I-

IIIступенів №13 Добропільської міської ради Донецької області. 

 

VI. Надати подяку Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за сприяння 

упроведенні Всеукраїнського юнацького фестивалю «В 

об’єктивінатураліста – 2018»: 

- Радченко Тамарі Дмитрівні, завідувачу відділу екології Національного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і 

науки України; 

- Івасюнько Олені Валеріївні, методисту відділу екології Національного 

еколого-натуралістичного центру Міністерства освіти і науки України; 

- Пустовіт Наталії Афанасіївні, завідувачу кафедри методології освіти для 

сталого розвитку Державної екологічної академії післядипломної освіти та 

управління Міністерства екології та природних ресурсів України, кандидату 

педагогічних наук; 

- Криницькому Євгену Анатолійовичу, директору Департаменту освіти, 

науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації; 



- Румянцевій Юлії Аскольдівні, начальнику відділу молодіжної та 

позашкільної освіти Управління розвитку людського капіталу Департаменту 

освіти, науки та молоді Херсонської обласної державної адміністрації; 

- Коваленку Віталію Михайловичу, в.о. директора Національного природного 

парку «Джарилгацький»; 

- Непрокіну Андрію Вікторовичу, директору Національного природного 

парку  «Олешківські піски»; 

- Кийко Андрію Олександровичу, директору комунального обласного закладу 

Львівської обласної  ради «Львівський центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді»; 

- Лиховиду Олегу Михайловичу, директору Центру дитячої та юнацької 

творчості Скадовської міської ради Херсонської області, члену 

Національної спілки краєзнавців України, члену Національної спілки 

України; 

- Аміновій Світлані Рінатівні, адвокату, члену Ради адвокатів Херсонської 

області; 

- 

- 

Парфус Ларисі Василівні, директору ТОВ «Фенікс»; 

Ємел’янову Володимиру Костянтиновичу, керівнику аерокосмічного гуртка 

«Галактика» Скадовськкого Центру дитячої та юнацької творчості 

Скадовської районної ради . 

 

VII. За підготовку та високий рівень проведення Всеукраїнського 

юнацького фестивалю «В об’єктивінатураліста – 2018» нагородити 

грамотою Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді: 

- Вітренко Ельвіру Валентинівну, директора комунального закладу «Центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної 

ради; 

- Братана Віктора Миколайовича, голову літературної студії «Кулішова 

криниця»; 

- Костюк Тетяну Валентинівну, провідного фахівця відділу з екоосвіти 

еколого-освітньої роботи та рекреаційного благоустрою Національного 

природного парку «Олешківські піски»; 

- Шешину Наталію Валеріївну, провідного фахівця з екологічної освіти 

Національного природного парку «Джарилгацький»; 

- Маіляна Карена Володимировича, викладача предметно-циклової комісії 

видовищно-театралізованих заходів Херсонського училища культури; 

- Савченко Ігоря Леонідовича, директора позаміського закладу оздоровлення 

та відпочинку «Крилатий» у селищі Красне Скадовського району; 

- Лукіну Світлану Валеріївну, завідувача організаційно-масового відділу 

комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді» Херсонської обласної  ради; 



- Мудрак Тетяну Олександрівну, завідувача методичного відділу 

комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді» Херсонської обласної ради; 

- Коваленко Інну Володимирівну, методиста комунального закладу «Центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної 

ради; 

- Альонову Ірину Михайлівну, культорганізатора комунального закладу 

«Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської 

обласної ради; 

- Пушку Тетяну Олександрівну, діловода, секретар-друкарку комунального 

закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 

Херсонської обласної ради. 

 

VIII. Висловити подяку педагогічним колективам обласних еколого-

натуралістичних центрів (СЮН) за проведену організаційну роботу по 

залученню школярів та молоді до участі у конкурсах, що проводяться в 

рамках Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста». 

 

IX. Всеукраїнський юнацький фестиваль «В об’єктиві натураліста» 

за участю загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів України у 

2019 році провести за темою «Моя мала Батьківщина» у Миколаївській 

області. 

 

Директор НЕНЦ 

доктор педагогічних наук, 

професор       В. В. Вербицький 

 


