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Про підведення підсумків 
Національного етапу 
щорічного Міжнародного дитячого
екологічного форуму «Зелена планета»

     Національний еколого-натуралістичний центр учнівської  молоді  Міністерства освіти і
науки  України  провів  Національний  етап  щорічного Міжнародного  дитячого  екологічного
форуму  «Зелена  планета  –  2014»,  метою  якого  є  всебічне  сприяння  розвитку  дитячої  та
юнацької творчості в сфері екології, розвитку молодіжної та дитячої дипломатії, спрямованої
на досягнення громадської злагоди, миру та толерантності.
     У конкурсах Форуму взяли участь творчі роботи дітей шкільного та дошкільного  віку у
дев`яти  номінаціях  з  17  областей  України:  Волинської,  Дніпропетровської,  Житомирської,
Закарпатської,  Івано-Франківської,  Київської,  Кіровоградської,  Луганської,  Миколаївської,
Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Чернівецької,
Чернігівської.
     У цьому році було отримано 245 робіт кореспонденції для 3х номінацій форуму:

 номінації «Різноманіття вікових традицій» - 173;
 номінації «Сучасність і традиція» - 67;
 номінації «Природа. Культура. Екологія» - 5.  

За підсумками оргкомітету Національного етапу конкурсу 

НАКАЗУЮ:

І.  Визнати  переможцями  Національного  туру  Міжнародного  дитячого  екологічного
форуму  «Зелена  планета»  та  нагородити  грамотою  від  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді в номінаціях учнівських робіт:

Номінація
«Різноманітність вікових традицій»

І місце
- Максименкова  Гліба,  вихованця  гуртка  Нововолинського  центру  дитячої  та  юнацької

творчості Волинської області;
- Школьного  Володимира,  вихованця Комунального закладу  Таращанської районної ради

«Таращанський районний центр  творчості дітей та  юнацтва «Веселка» з  роботою
«Великодня пектораль»;

- Ступіна  Вадима,  вихованця  Білопільського  районного  Центру  дитячої  та  юнацької
творчості Сумської області з роботою «декоративное панно «Льется песня Кобзаря»;

- Калініченка  Дмитра,  вихованця  Білопільського  районного  Центру  дитячої  творчості
Сумської  області  з  роботою  «декоративное панно  «Мой  дом  родной…»,  «Ехали
казаки…»;

- Лочинова  Сергія,  вихованця  Центру  технічної  творчості  та  професійної  орієнтації
шкільної молоді Дарницького району м. Києва з роботою «Дідух - різдвяний атрибут»;
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- Бойка  Максима,  вихованця  зразкового  художнього  колективу  гуртка  «Травоплетіння»
Центру  технічної  творчості  та  професійної  орієнтації  шкільної  молоді  Дарницького
району м. Києва.

ІІ місце
1. Римарчук Катерину, вихованку гуртка «Природа і фантазія» станції юних натуралістів м.

Ковель Волинської області з роботою «Дідухи»;
2. Бабаніну Марію, вихованку гуртка «Юні овочівники» станції юних натуралістів м. Ковель

Волинської області з роботою «Дідухи»;
3. Свінобій Ірину, вихованку Центру дитячої та юнацької творчості Дзержинського району

Дніпропетровської області з роботою «Весела хвилинка»;
4. Лісовець Ольгу, ученицю 8 класу Ліцею № 16, вихованку Центру дитячої та юнацької

творчості Дзержинського району Дніпропетровської області з роботою «Друзі»;
5. Притуляка  Ростислава,  вихованця  гуртка  «Квітникарі-аранжувальники»  Дунаєвецької

районної станції юних натуралістів Хмельницької області з роботою «Нашому роду нема
переводу»;

6. Іванову  Олену,  вихованку  зразкового  художнього  колективу  «Юні  флористи»
Свердловської станції юних натуралістів Луганської області з роботою «Верховина»;

7. Іванову  Олену,  вихованку  зразкового  художнього  колективу  «Юні  флористи»
Свердловської станції юних натуралістів Луганської області з роботою «Осінь»;

8. Вівденко  Ганну,  вихованку  зразкового  художнього  колективу  «Юні  флористи»
Свердловської станції юних натуралістів Луганської області з роботою «Обереги»;

9. Поліщук Катерину, ученицю 9 класу Шепетівського навчально-виховного комплексу №1
Хмельницької області з роботою «Великодній оберіг».

ІІІ місце
1. Сафронову  Анастасію,  ученицю  2  класу  загальноосвітньої  школи  №15  

м. Житомир з роботою «Оберіг»;
2. Хоменка Дениса, учня 2 класу Овруцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 

Житомирської області з роботою «Лялька-травниця, сваха-танцюристка, лялька-щастя»;
3. Черкун Марію, вихованку гуртка «Фітодизайн» Виноградівського районного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді Закарпатської області  з роботою «Млин на 
окраїні села»;

4. Гороховську Анастасію, вихованку Комунального закладу Таращанської районної ради 
«Таращанський районний центр творчості дітей та юнацтва «Веселка» Київської області з
роботою «Різдвяна»;

5. Пилипенко Вікторію, ученицю 6 класу Івановоселищенської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Глобинського району Полтавської області з роботою «Застілля»;

6. Євдокімову Катерину, ученицю 7 класу Івановоселищенської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Глобинського району Полтавської області з роботою «Ішло дівча лучками…»;

7. Бугай Тетяну, ученицю 9 класу Охтирської гімназії Охтирської міської ради Сумської 
області;

8. Гайдуковського Олександра, вихованця гуртка «Гончарство» Охтирського міського центру
позашкільної освіти - Малої академії наук м.Охтирка Сумської області;

9. Сітайло Марину, вихованку гуртка «Народні умільці» Комунального закладу Сумської 
міської ради – Сумського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді; 

10. Сіру Анастасію, вихованку Кролевецької районної станції юних натуралістів Сумської 
області з роботою «Лісова хатинка біля озера».

Номінація
«Сучасність та традиція» 

І місце
1. Левківську Ангеліну, ученицю 3 класу Овруцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

№ 3 Житомирської області з роботою «Мамина помічниця»;



2. Чорноус  Аліну,  вихованку  Гринівецького  навчально-виховного  комплексу
«загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІ  ступенів-  дошкільний  навчальний  заклад»
Житомирської області з роботою «Поліська дівчина у святковому вбранні»;

3. Васильчук Єлізавету, ученицю 8 класу Овруцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№ 3 Житомирської області з роботою «Щедра господиня»; 

4. Кирейчук Тетяну, ученицю 8 класу Овруцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3
Житомирської області з роботою «Лісова Мавка»;

5. Мистецьку Дар’ю, ученицю 7 класу Овруцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3
Житомирської області з роботою «Полісяночка»;

6. Нонік  Анастасію,  ученицю  9  класу  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  27
Житомирської області з роботою «Стильно. Модно. Молодіжно»;

7. Сергійко  Анастасію,  ученицю  9  класу  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  27
Житомирської області з роботою «Спідниця від кутюр»;

8. Беланову  Анастасію,  ученицю  9  класу  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  27
Житомирської області з роботою «Карі очі, чорні брови»;

9. Соловей  Ангеліну,  ученицю  9  класу  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  27
Житомирської області з роботою «Де ж ти, мій козаче?»

10. Сетнік Олену, ученицю 11 класу Іршанського навчально-виховного комплексу «Гімназія-
дошкільного навчального закладу» Житомирської області з роботою «Тетянка»;

11. Творчу робочу групу вихованців театру моди «Епатаж» Комунального закладу Сумської
обласної  ради  -  Сумського  обласного  центру  позашкільної  освіти  та  роботи  з
талановитою молоддю.

ІІ місце
1. Мацакову Ганну, ученицю 10 класу Середино -  Будської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ

ступенів № 2 Сумської області з роботою «Зима»;
2. Целуйко Христину, ученицю 10 класу Середино-Будської загальноосвітньої школи І-ІІІ

ступенів № 2 Сумської області з роботою «Весна»;
3. Крюковську Дарью, ученицю 10 класу Середино-Будської загальноосвітньої школи І-ІІІ

ступенів № 2 Сумської області з роботою «Літо»;
4. Кіриєнко  Тетяну,  ученицю  10  класу  Середино-Будської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ

ступенів № 2 Сумської області з роботою «Осінь»;
5. Демченко  Юлію,  ученицю  10  класу  Середино-Будської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ

ступенів № 2 Сумської області з роботою «Мавка».

ІІІ місце
1. Ганущак Юлію, ученицю 10 класу Михайлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Ровеньківської міської ради Луганської області;
2. Денеку  Діану,  вихованку  Бережанського  районного  центру  еколого-натуралістичної

творчості  учнівської молоді Тернопільської області ;
3. Башинську  Вікторію,  ученицю  1  класу  Колиндянської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ

ступенів Чортківського району Тернопільської області;
4. Штельму  Олену,  вихованку  Бережанського  районного  центру  еколого-натуралістичної

творчості  учнівської молоді Тернопільської області;
5. Малінчук  Олену,  вихованку  Лисанівського  навчально-виховного  комплексу

«загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів,  дошкільний  навчальний  заклад»  Хмельницької
області;

6. Матюшенко Мілану, ученицю 5 класу Шепетівської спеціалізованої школи-інтернат І-ІІІ
ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів;

7. Борок  Анжеліну,  ученицю  9  класу  Шепетівської  спеціалізованої  школи-інтернат  І-ІІІ
ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів;

8.  Гайдайчук  Аліну, ученицю 7 класу Шепетівської  спеціалізованої  школи-інтернат І-ІІІ
ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів.



Номінація
«Природа. Культура. Екологія»

І місце
1. Учнів 4-Б  класу  Комунального  закладу  «Луцький  навчально-виховний  комплекс

загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  №7-природничий  ліцей»  Волинської  області  з
роботою «Барвінкове весілля»;

2. Фольклорний гурт «Дивограй» Локачинського зразкового хорового колективу навчально-
виховного  комплексу  «Локачинська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів-гімназія»
Волинської області з роботою «Пташок викликаю із теплого краю»;

3. Бібік Юлію, ученицю 7 класу загальноосвітньої школи №12, та Дорохіну Олену, ученицю
11  класу  навчально-виховного  комплексу  №6  «Сузір’я»,  вихованок  Комунального
позашкільного  навчального  закладу  еколого-натуралістичного  центру  Краснолуцької
міської  ради  Луганської  області  з  роботою  «Трудно  птицам  зимовать,  надо  птицам
помогать»;

4. Шоу-театр  «Еко-світ»  Великокринківської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Глобинської районної ради Полтавської області з роботою «У пошуках первоцвітів».

ІІ місце
1. Пошукову  групу  юннатів  гуртка  «Юні  друзі  природи»  Покотилівської  станції  юних

натуралістів Харківської області.

ІІ.  Направити  роботи  переможців,  що  зайняли  І  місце  в  Національному  турі
Міжнародного дитячого екологічного форуму "Зелена планета" до Російської Федерації.

Директор НЕНЦ В. В. Вербицький


