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Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«09» березня 2021 р. №19

Про підсумки заочного етапу
Всеукраїнського юнацького фестивалю
«В об’єктиві натураліста – 2021»

Відповідно  до  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-
масових заходів з  дітьми та  учнівською молоддю на 2021 рік (за основними
напрямами  освіти),  затвердженого  наказом  МОН  від  24.11.2020  №  1452,
відповідно  до  рішення  Оргкомітету,  запрошуємо  до  участі  у  ІІ  етапі
Всеукраїнського  юнацького  фестивалю  «В  об’єктиві  натураліста»,  який
відбудеться з 17 по 19 березня 2021 року, наступних учасників:

НАКАЗУЮ:

Номінація «Краща фоторобота»
1. Балій Вікторія, Пищак Дар’я, Кукса Дмитро, вихованці гуртка «Юні

лісівники» Комунального позашкільного навчального закладу «Центр туризму і
краєзнавства учнівської молоді» Хмельницької області, з роботою: «Збереження
тваринного світу».

2. Білозор  Ярослава,  учениця  8  класу,  вихованка  гуртка  «Лікарські
рослини» Чернігівської обласної станції юних натуралістів на базі Новгород –
Сіверської  державної  гімназії  імені  К.Д.  Ушинського,  з  роботою:  «Повторне
несвоєчасне квітування-наслідки температурних аномалій».

3. Герасимів  Лідія,  учениця  9  класу,  вихованка  гуртка  «Екологічна
стилістика» Позашкільного комунального навчального закладу «Центр дитячої
та  юнацької  творчості»  Бережанської  міської  ради  Тернопільської  області,  з
роботою: «Від лютневих морозів до весняних квітів».

4. Герба Марія, учениця 5 класу, вихованка Еколого-натуралістичного
центру для дітей та юнацтва Надвірнянської  міської  ради Івано-Франківської
області, з роботою: «Біоіндикатори повітря».

5. Горін  Дмитро,  учень  9  класу  Гранки-Кутівська  загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів Новороздільської міської ради Львівської області, з роботою:
«Збережемо первоцвіти».

6. Дричак Яна, учениця 10 класу, вихованка Надвірнянського еколого-
натуралістичного  центру  для  дітей  та  юнацтва  Надвірнянської  міської  ради
Івано-Франківської області, з роботою: «Квітковий розмай».



7. Єременко  Вероніка, учениця  8  класу,  вихованка  Комунального
закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Херсонської обласної ради, з роботою: «Степові дороги до моря».

8. Зоря Кирило, Глуховецький Артур, вихованці гуртка «Юні охоронці
природи»  Комунального  закладу  «Покотилівська  станція  юних  натуралістів
Височанської  селищної  ради  Харківського  району  Харківської  області»,  з
роботою: «Біорізноманіття рідного краю».

9. Корпош Вероніка, учениця 6 класу, вихованка гуртка «Флористика і
фітодизайн в інтер’єрі» Виноградівського районного еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  Закарпатської  області,  з  роботою:  «Збереження
біорізноманіття Землі в наших з вами руках».

10. Красільнікова Влада, учениця 6-В класу загальноосвітньої школи І-
ІІІ  ступенів  № 1  Горішньоплавнівської  міської  ради  Кременчуцького району
Полтавської області, з роботою: «Любов і турбота веде до відродження».

11. Максимюк  Олександр,  учень  5-Б  класу,  вихованець  гуртка
«Любування природою» комунального закладу «Чернівецький обласний центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  на  базі  Чернівецької
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  4,  з  роботою:  «Кольорове
різноманіття».

12. Малахов  Юрій,  учень  3  класу, вихованець  гуртка  «Пізнаємо  світ
природи»  Вінницької  обласної  станції  юних  натуралістів,  з  роботою:
«Миттєвості весни».

13. Малієнко Поліна, учениця 4 класу, Андріївського багатопрофільного
закладу загальної  середньої  освіти Андріївської  селищної  ради Бердянського
району  Запорізької  області,  вихованка  гуртка  «Юні  валеологи»  Запорізького
обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  з
роботою: «Первоцвіти Бердянщини».

14. Міщенко  Софія,  вихованка  студії  «Пролісок»  при  комунальному
закладі «Знаменівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2»
Піщанської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області,
з роботою: «Дивосвіт нашого краю».

15. Омельчук Діана, учениця 6 класу Кульчинівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Красилівського району Хмельницької області, з роботою:
«Калейдоскоп природи».

16. Панкова Альона, учениця 8 класу, вихованка Комунального закладу
«Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  Херсонської
обласної ради, з роботою: «На заповідних тропах Приазов’я».

17. Попович Роксолана, вихованка гуртка «Знавці лікарських рослин»
Івано-Франківського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді Івано-Франківської обласної ради, з роботою: «Збережімо первоцвіти».

18. Сидор  Вікторія,  учениця  10  класу  Андріяшівського  закладу
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Роменського району Сумської області, з



роботою:  «Повторне  несвоєчасне  квітування-наслідки  температурних
аномалій».

19. Шаповалова  Анна,  учениця  11  класу  Тернівського  навчально  –
виховного  комплексу  «загальноосвітня  школа  І  –  ІІІ  ступенів  –  дошкільний
навчальний заклад» Лиманської міської ради Донецької області.

20. Щербинська Марія, учениця Херсонської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 45 Херсонської міської ради, з роботою: «Дика природа півдня
України».

Номінація: «Кращий відеофільм»
1. Бізіля  Софія,  учениця  9  класу,  вихованка  гуртка  «Екологічний

театр»  дитячої  відеостудії  «Дивосвіт»  Закарпатського  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  з  роботою:  «Символи  живої
природи Закарпаття».

2. Буковський  Ілля,  Комунального  опорного  закладу  освіти
«Чорнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Октянської селищної ради
Подільського району Одеської області.

3. Васечко  Юлія,  Савіцька  Соломія,  учениці  Великомостівського
опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Львівської області, з
роботою: «Збережемо рідний край».

4. Вихованці  гуртка  «Лісовий  воркшоп»,  Комунального  закладу
Київської  обласної  ради  «Центр  творчості  дітей  та  юнацтва  Київщини»,
учнівський  колектив  Розкішнянського  навчально-виховного  комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – медичний ліцей» Київської області,  з
роботою: «Збережемо наші ліси».

5. Вихованці  гуртка  «МультDrive»  закладу  освіти  «Криворізька
гімназія  №  127»  Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської  області,  з
роботою: «Збережемо Землю для життя».

6. Габор  Станіслав,  Попик  Роман,  Лагода  Сергій,  учні  8  класу
навчально-виховного  комплексу  «загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –
спеціалізована  спортивна  школа»  №  26  Рівненської  міської  ради,  вихованці
гуртка  «Екологічний  дизайн»  комунального  закладу  «Станція  юних
натуралістів»  Рівненської  міської  ради,  з  роботою:  «Досліджуємо
біорізноманіття Білоозерського лісництва».

7. Гавва Ілля, учень 8 класу Митинецької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів  Красилівського району Хмельницької  області,  з  роботою:  «Почни з
себе».

8. Грабчак  Анастасія,  учениця  Комунального  закладу  «Тетіївський
освітній центр – опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3»
Тетіївської  міської  ради  Київської  області,  з  роботою:  «Ці  птахи  вірності  й
краси».



9. Гуменюк  Юлія,  вихованка  комунального  позашкільного
навчального  закладу  «Станція  юних  натуралістів  Тернівського  району
Криворізької  міської  ради»  Дніпропетровської  області,  з  роботою:  «Сон
чорніючий – операція повернення».

10. Кирпа  Владислав,  учень  11  класу,  вихованець  Комунального
позашкільного навчального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської  молоді»  Обухівської  селищної  ради  Дніпропетровської  області,  з
роботою: «Диво Самарського лісу».

11. Клепацький Данило, Телешев Сергій, Малюк Ірина, Анісова Анна,
Мартинюк Ярина, Онуфрієнко Вікторія, Острадчук Софія, вихованці Дитячого
естетико-натуралістичного  центру  «Камелія»  Броварської  міської  ради
Київської області, з роботою: «Маленькі кроки  до великих змін».

12. Мізірний Михайло, вихованець Комунального закладу «Луганський
обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»,  з
роботою: «Кремінщина – зелена оаза Луганщини».

13. Петренко Діана, учениця 7-Б класу Шепетівської загальноосвітньої
школи  №  1  Хмельницької  області,  з  роботою:  «Збережемо  біорізноманіття
разом».

14. Пинзару  Олександра, учениця  4  класу,  вихованка  Комунального
закладу  «Глибочицький  районний  будинок  творчості  дітей  та  юнацтва»
Чернівецького району Чернівецької області, з роботою: «Мій ялинковий сад».

15. Поплавський  Вячеслав,  Захарченко  Валерія,  учні  9  класу
Зайцівського  закладу  загальної  середньої  освіти  І-ІІ  ступенів  Бахмутської
міської ради Донецької області, з роботою: «Збереження біорізноманіття».

16. Рикун Софія, учениця 5-А класу, вихованка Комунального закладу
«Дитячий  центр»  Михайлівської  селищної  ради  Михайлівського  району
Запорізької області. з роботою: «Збереження флори і фауни».

17. Свистун  Богдан,  Журавльова  Ганна,  Пруденко  Гліб,  учнівський
колектив  10-11  класів  Бахмутського  навчально-виховного  комплексу
«Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ст.№11 –  багатопрофільний  ліцей»  Бахмутської
міської ради Донецької області, з роботою: «Перлини донецьких степів».

18. Скрипник Софія, учениця 10 класу, вихованець Великописарівської
станції юних натуралістів Великописарівської районної ради Сумської області, з
роботою:  «Дослідження  кількісного  складу  популяції  риб  у  річці  Ворсклі  в
межах Гетьманського НПП».

19. Третякова Вероніка, Кулаковська Софія, Кравченко Михайло, учні 6
класу Красноградського ліцею № 5 Красноградської міської ради Харківської
області, з роботою: «Збереження біорізноманіття Красноградщини».

Номінація: «Кращий відеоролик (відеокліп)»
1. Біла  Єлизавета,  учениця  10  класу  закладу  освіти  “Криворізький

навчально-виховний комплекс № 35 «Загальноосвітня  школа  I –  III ступенів



Багатопрофільний  ліцей  «Імпульс»  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської області, з роботою: «Зупинись, плането, я зійду!».

2. Білецька Христина, Мельник Марія-Вікторія,  Бузікевич Лія,  учениці
Радехівського опорного закладу загальної середньої освіти Львівської області, з
роботою: «Життя без сміття».

3. Бойчук  Леся, учениця 11 класу Зарожанського навчально-виховного
комплексу І-ІІІ ступенів Чернівецької області, з роботою: «Челендж – суботник
«Чистий ліс».

4. Ваврик  Христина,  учениця  6  класу,  вихованка  гуртка  «Екологічна
стилістика» Позашкільного комунального навчального закладу «Центр дитячої
та  юнацької  творчості»  Бережанської  міської  ради  Тернопільської  області,  з
роботою: «Відкасники – унікальні реліктові рослини ботаніко-ентомологічного
заказника Голиця».

5. Войтова Христина, учениця 7 класу, вихованка Івано-Франківського
обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Івано-
Франківської обласної ради, з роботою: «Краса Землі».

6. Голодюк Мирослава, учениця 9 класу навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – заклад дошкільної освіти с. Городок» -
філія  опорного  закладу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  с.  Прилісне»
Прилісненської  ОТГ Волинської  області,  з  роботою:  «Червонокнижний фонд
Волині: сон лучний».

7. Деванова Ассоль, вихованка комунального закладу «Міський еколого-
натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді»  виконавчого  комітету
Марганецької міської ради Дніпропетровської області, з роботою: «Збереження
біорізноманіття».

8. Коптєва  Валерія,  вихованка  позашкільного  навчального  закладу
“Центр  дитячої  та  юнацької  творчості  “Сонях”  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської  області,  з  роботою:  «Збережемо  біорізноманіття
Криворізького ботанічного саду НАН України!».

9. Кравченко  Наталія, учениця  9-Б  класу  Виноградівського  закладу
повної  загальної  середньої  освіти  ім.  О.М.  Соценка  Олешківського  району
Херсонської області, з роботою: «Олешківські піски».

10. Кулакевич  Олександра,  учениця  10  класу  Біловізької
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Рокитнівського  району  Рівненської
області, з роботою: «Збережемо біорізноманіття».

11. Ненько Дарія, вихованка гуртка «Юнкор» Полтавського обласного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  з  роботою:
«Біорізноманіття Полтавщини».

12. Нєчкіна  Аліна,  вихованка  гуртка  «Гідробіологія»  Клубу  юних
моряків  «Екватор»  з  флотилією  Запорізької  області,  з  роботою:  «Збережемо
ліс».



13. Павленко Дарина,  Шерстюк Дар’я,  учениці  8-А класу, вихованки
Комунальної  організації  (установа,  заклад)  Шостинська міська  станція  юних
натуралістів  Шостинської  міської  ради  Сумської  області,  з  роботою:
«Збережемо природу Шостикинщини».

14. Петрук Роксолана, учениця 10 класу, вихованка гуртка «Учнівське
лісництво»  Івано-Франківського  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради, з роботою: «Ліс – одвічна
симфонія душі».

15. Севрук  Софія,  учениця  6  класу  Денишівської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  імені  В.Г.  Бондарчука  Житомирського  району
Житомирської області, з роботою: «Дива прирди в об’єктиві натураліста».

16. Стрілецька  Тетяна,  учениця  Богуславського  ліцею  №  2
Богуславської міської ради Київської області, з роботою: «Турчин ліс».

17. Хоменко  Дар’я,  учениця  8-Б  класу  Носівської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  №  1  Носівської  міської  ради  Чернігівської  області,  з
роботою: «Ми за збереження планети».

18. Черкасова Вікторія,  Домніна Альона, учениці 11 класу, вихованки
Дворічанського Центру дитячої та юнацької творчості Дворічанського району
Харківської області, з роботою: «Казкова Дворічанщина».

19. Шаповалова  Анна,  учениця  11  класу  Тернівського  навчально  –
виховного  комплексу  «загальноосвітня  школа  І  –  ІІІ  ступенів  –  дошкільний
навчальний  заклад»  Лиманської  міської  ради  Донецької  області,  з  роботою:
«Знищити природу легко, а зберегти важко!».

20. Якименко Юліана, учениця 10 класу, вихованка гуртка «Учнівське
лісництво»  Івано-Франківського  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  Івано-Франківської  обласної  ради,  з  роботою:  «Стежками
українських Карпат».

Номінація: «Кращий слайд-фільм»
1. Андрєєв  Станіслав,  вихованець  Комунального  закладу  «Центр

позашкільної  освіти»  Мелітопольської  міської  ради  Запорізької  області,  з
роботою: «Рідкісні та зникаючі види рослин Мелітопольського району».

2. Байдюк  Софія,  вихованка  гуртка  Васильківської  міської  станції
юних  натуралістів  Київської  області,  з  роботою:  «Птахи  лісів  України:
збережемо біорізноманіття природи».

3. Василенко Максим, учень 10 класу Озернянського закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів Варвинської селищної ради Прилуцького району
Чернігівської  області  з  роботою:  «Ботанічний  заказник  місцевого  значення
«Гамаліївщина»  -  один  з  найкращих  лісових  масивів  листяних  лісів
Чернігівщини».

4. Волошин  Тимур,  учень  6  класу,  вихованець  гуртка  «Сучасне
озеленення»  Івано-Франківського  обласного  еколого-натуралістичного  центру



учнівської  молоді  Івано-Франківської  обласної  ради,  з  роботою:  «Збережемо
біорізноманіття Карпат, воно неповторне».

5. Глущенко  Анастасія,  учениця  10  класу,  вихованець
Великописарівської  станції  юних  натуралістів  Великописарівської  районної
ради  Сумської  області,  з  роботою:  «Збереження  рослинного  біорізноманіття
Великописарівщини».

6. Голубець Вероніка, учениця 8 класу, вихованка гуртка «Екологічний
театр»  дитячої  відеостудії  «Дивосвіт»  Закарпатського  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  з  роботою:  «Природоохоронні
дивовижі Закарпаття».

7. Жиліна  Марина,  Пушкаревська  Марія,  вихованки  Комунального
закладу  «Міський  Центр  дитячої  творчості»  Білгород-Дністровської  міської
територіальної громади Білгород-Дністровського району Одеської області.

8. Кашперська  Юліана,  учениця  9  класу,  вихованка  Уманського
міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Черкаської області, з роботою: «Екологічна стежка в дендропарку «Софіївка».

9. Клименко  Дарина,  учениця  Стовп’янського  навчально-виховного
об’єднання  «Заклад  загальної  середньої  освіти  І-ІІІ  ступенів  –  заклад
дошкільної освіти» Дівичківської сільської ради Київської області, з роботою:
«Маємо ще час виправити помилки».

10. Ковалевич  Вікторія, учениця  10  класу  Масевицького  ліцею
Рокитнівської  селищної  ради  Рівненської  області,  з  роботою:  «Дбаємо  про
природу».

11. Коваль Софія, учениця 7-А класу, вихованка гуртка «Юні екологи»
Комунального позашкільного навчального закладу «Станція юних натуралістів
Тернівського району» Криворізької  міської ради Дніпропетровської області,  з
роботою:  «Парк  «Веселі  Терни»  -  унікальний  куточок  природи  на  околиці
Кривого Рогу».

12. Межуєва  Дар’я,  вихованка  клубу  «Дебати»  Херсонського  центру
дитячої та юнацької творчості, з роботою: «Унікальність херсонських плавнів».

13. Небесна  Анастасія,  учениця  5  класу,  вихованка  Тернопільського
обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  з
роботою: «Збереження біорізноманіття Карпат».

14. Салагор Олександра, учениця 10 класу, вихованка Міського центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької міської ради,
з роботою: «Знайомство з борицвітом звичайним».

15. Сидор  Юрій,  учень  8  класу,  вихованець  Долинського  будинку
дитячої  та  юнацької  творчості  Долинської  міської  ради  Івано-Франківської
області, з роботою: «Збереження біорізмаїття…».

16. Табачнюк Анна, Пригарська Дарина, учениці 9 класу Костопільської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Костопільського району Рівненської
області, з роботою: «Збереження біорізноманіття Костопільщини».



17. Філімонова  Тетяна,  Мірошниченко  Олександр,  Петровський
Віталій,  вихованці  Дворічанського  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Дворічанського району  Харківської  області,  з  роботою:  «Охорона  крейдяних
ландшафтів».

18. Чобану  Діана,  Каплуновська  Вікторія,  вихованки  Решетилівської
філії  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді, з роботою: «Збереження біорізноманіття».

19. Шемчук Юлія, учениця Білоцерківської загальноосвітньої школи І-
ІІІ  ступенів  № 4  Білоцерківської  міської  ради  Київської  області,  з  роботою:
«Збереження біорізноманіття лісу».

20. Шкрабоцька Діана, учениця 7 класу Тарасівської загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів Тульчинської міської ради Вінницької області, з роботою:
«Збережімо  дивовижну  неповторність  і  загадкову  таємничість  різноманіття
природи».

 

ІІ. Прохання всіх фіналістів повідомити свою електронну пошту для
надання посилання на захист. Прохання вказати прізвище, ім’я учасника
та номінацію на електронну адресу nataben  @  nenc  .  gov  .  ua

Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор                           В.В. Вербицький


