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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ 

ЦЕНТР  УЧНІВСЬКОЇ  МОЛОДІ 

 
04074, М. КИЇВ, ВИШГОРОДСЬКА, 19  ТЕЛ. 430-02-60, 430-43-90 E-MAIL: NENC@NENC.COM.UA 

 

Н А К А З 

25.04.2014 № 34 
 

Про підсумки проведення 

ХІІІ Всеукраїнського юнацького фестивалю 

«В об'єктиві натураліста 2014» 

        

        Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 27.12.2013 р. 

№ 1842 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних заходів з 

дітьми та учнівською молоддю на 2014 рік», від 31.08 2012 № 961, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 р. за № 

1593/21905, з 24 лютого до 26 квітня ц.р. Національний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді в заочному форматі провів  

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

фестивалю: «Збереження первоцвітів і ранньоквітучих рослин України». 

Фестиваль відбувся у два етапи: I етап – відбірковий – з 24 лютого до 17 

березня, II етап – фінальний – пройшов у заочному форматі в м. Києві.  

Мета Фестивалю – формування громадянської позиції, самореалізація 

внутрішнього потенціалу школярів та молоді, їх підготовки до цілісного 

сприйняття сучасних екологічних проблем, свідомого розуміння процесів, що 

відбуваються в природі в результаті людської діяльності. 

          Учасниками фестивалю стали учні загальноосвітніх, професійно-

технічних і позашкільних закладів – автори фото-, слайдо- і відеоматеріалів про 

дослідницьку та природоохоронну діяльність учнівських колективів, 

спрямовану на збереження первоцвітів та ранньоквітучих рослин. 

В рамках фестивалю відбулися конкурси на: 

- кращий відеофільм; 

- кращий відеоролик або кліп; 

- кращий слайд-фільм; 

- кращу фотороботу ( комплект із 5 односюжетних фотографій). 

 На розгляд журі  було  представлено 313 робіт. 

На конкурс «Кращий відеофільм» надіслано 14 робіт з Автономної 

Республіки Крим, Дніпропетровської, Закарпатської, Івано-Франківської, 

Київської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Рівненської, Хмельницької, 

Чернігівської областей. 

На конкурс «Кращий відеоролик (відеокліп)» - 22 роботи з 

Автономної Республіки Крим, Волинської, Житомирської, Закарпатської, 
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Київської, Кіровоградської, Луганської, Рівненської, Харківської, Херсонської, 

Черкаської, Чернівецької областей. 

На конкурс «Кращий слайд-фільм» - 45 робіт з  Автономної 

Республіки Крим, Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Закарпатської, 

Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, 

Львівської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Харківської, Херсонської, 

Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей та м. Києва. 

На конкурс «Краща фоторобота» надіслано 232 фотографії з 

Автономної Республіки Крим, Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, 

Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, 

Кіровоградської, Луганської, Львівської, Полтавської, Рівненської, Сумської, 

Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, 

Чернігівської областей. 

В конкурсних роботах було розкрито дослідницьку та природоохоронну 

діяльність навчальних закладів, учнівських колективів, окремих учнів. Серед 

надісланих матеріалів були індивідуальні та колективні роботи. 
 

Відповідно до рішення компетентного журі 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати переможцями Всеукраїнського юнацького фестивалю «В 

об'єктиві натураліста  - 2014» та нагородити  дипломом відповідного 

ступеня від Національного  еколого-натуралістичного  центра учнівської  

молоді  за зайняте  призове місце: 

в конкурсі «Кращий відеофільм»: 

за І місце 

1. Юннатів дитячої відеостудії «Дивосвіт» та юннатів лялькового театру 

«ЕКОЗНАЙКИ» Закарпатського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді м. Ужгорода Закарпатської області; 

2. Недомовного Олександра, учня 9 класу Комунального закладу 

«Лугутинська районна гімназія Лугутинського району Луганської 

області»; 

3. Кіпеня Дмитра, учня 11 класу Кривобалківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Миколаївської районної ради Миколаївської області, 

вихованця гуртка «Паросток» Миколаївського районного Будинку 

творчості учнів Миколаївської області. 

За ІІ місце 

1. Кубинець Юлію, ученицю 7 класу Криворізької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 73 Криворізької міської ради Дніпропетровської області; 

2. Руданецьку Софію, Андрущенко Галину, Дигдалевич Аллу, учениць 9 

класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів смт Новий Яричів Кам’янка-

Бузького району Львівської області. 

За ІІІ місце 

1. Бенича Михайла, Гаврилюк Інну, Гаджун Ксенію, Димид Валентину, 

Комар Марію, Кричка Олександра, Сидорчук Людмилу, Штурмак 



 3 

Мар’яну, учнів 8 класу Долинського природничо-математичного ліцею 

Івано-Франківської області; 

2. Самчука Власа, учня 10 класу Білашівського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний 

заклад» Здолбунівського району Рівненської області; 

3. Агітбригаду «Зеленсвіт» Кам’янець-Подільської загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів № 11 Хмельницької області. 

В конкурсі «Кращий відеоролик (відеокліп)»: 

За І місце 

1. Куропій Марію, Приходько Ольгу, учениць 7 класу, вихованок гуртка 

«Фотонатуралісти» Києво-Святошинського районного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді Київської області; 

2. Недомовного Олександра, учня 9 класу Комунального закладу «Лугутинська 

районна гімназія Лугутинського району Луганської області»; 

3. Вихованців гуртка «Юні друзі природи» Покотилівської станції юних 

натуралістів Харківської районної ради Харківської області. 

За ІІ місце 

1. Вихованців гуртка «Жива скарбниця» Центру дитячої та юнацької творчості 

Долинського  району Кіровоградської області; 

2. Краснобородько Марію, вихованку гуртка «Юні друзі природи» станції 

юних натуралістів м. Нової Каховки Херсонської області; 

3. Мальцеву Діану, ученицю 11 класу, вихованку гуртка «Фотонатуралісти» 

Комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді». 

За ІІІ місце 

1. Вихованців гуртка «Юні мікологи» Комунального закладу «Міський центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Луцької міської ради» 

Волинської області; 

2. Повальчука Святослава, учня Андрушівської гімназії Житомирської області; 

3. Штика Михайла, вихованця дитячої відеостудії «Дивосвіт» Закарпатського 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

4. Чигрин Анну, ученицю 9 класу Комунального закладу «Дніпрорудненська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів «Талант» Василівської районної ради, 

вихованку молодіжної громадської організації Клубу «Білі Ворони» 

Запорізької області; 

5. Троян Дар’ю, Бібік Юлію, учениць 7 класу Краснолуцької загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів № 12 Краснолуцької міської ради Луганської області; 

вихованок Комунального позашкільного навчального закладу «Еколого-

натуралістичний центр Краснолуцької міської ради» Луганської області; 

6. Вихованців гуртка квітникарів-оранжувальників комунального закладу 

«Районний Будинок дитячої та юнацької творчості» Березнівської районної 

ради Рівненської області; 

7. Діденко Ольгу, ученицю 8 класу, Фінько Анастасію, ученицю 11 класу 

Голов’ятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Смілянської 

районної ради Черкаської області. 
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В конкурсі «Кращий слайд-фільм»: 

За І місце 

1. Стародуб Єлизавету, ученицю 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - Дошкільний 

навчальний заклад» с. Жванів Мурованокуриловецького району 

Вінницької області; 

2. Маляр Тетяну, ученицю 8 класу Миколаївської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Софіївської районної ради Дніпропетровської області, 

вихованку гуртка «Юні екологи» Софіївського районного Будинку 

школяра Дніпропетровської області; 

3. Токарєва Олексія, вихованця дитячої відеостудії «Дивосвіт» 

Закарпатського еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

4. Богайчика Василя, учня 8 класу, вихованця гуртка основ комп’ютерної 

графіки та web-дизайну Долинського районного будинку дитячої та 

юнацької творчості Долинської районної ради Івано-Франківської 

області; 

5. Сидорчук Дар`ю, ученицю 10 класу Добронадіївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Олександрійського району Кіровоградської області; 

6. Недомовного Олександра, учня 9 класу Комунального закладу 

«Лугутинська районна гімназія Лугутинського району Луганської 

області»; 

7. Вихованців Клубу юних натуралістів Feldman ecopark та учнів 

Приватного закладу «Харківський навчально-виховний комплекс «МИР» 

Харківської області». 

За ІІ місце 

1. Ступак Анастасію та Яворську Марину, вихованок Шаргородського 

районного будинку дитячої та юнацької творчості Шаргородського 

району Вінницької області; 

2. Машину Даніелу, ученицю 6 класу, вихованку гуртка Ровеньківського 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Ровеньківської 

міської ради Луганської області; 

3. Недоспасову Катерину, Гаврися Романа, учнів 7 класу, вихованців гуртка 

«Фотонатуралісти» Києво-Святошинського районного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді Київської області; 

4. Приходько Катерину та Приходько Ольгу, учениць 7 класу, вихованок 

гуртка «Екологи-краєзнавці» Києво-Святошинського районного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Київської області; 

5. Ягельницьку Юлію, ученицю 6 класу Жовківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 2 Жовківської районної ради Львівської області. 

За ІІІ місце 

1. Хитру Світлану, ученицю 10 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

імені В. Липинського с. Затурців Локачинського району Волинської 

області; 

2. Піяка Олега, учня 9 класу Долинської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів № 6 з поглибленим вивченням предметів, вихованця гуртка 
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«Юний фотоаматор» Долинської районної станції юних техніків Івано-

Франківської області; 

3. Андріуцу Валерію, Довженок Оксану, Можарівську Марину, вихованок 

гуртка «Юні друзі природи» Ірпінського еколого-технічного центру 

творчості школярів та молоді Київської області; 

4. Федорова Ігоря, учня 9 класу Комунального закладу «Лугутинська 

районна гімназія Лугутинського району Луганської області», 

5. Ілляшенко Юлію, ученицю 8 класу Ольшанської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів, вихованку гуртка «Олімпійські резерви» Миколаївського 

районного Будинку творчості учнів Миколаївської області; 

6. Костенко Дар’ю, ученицю 9 класу Комсомольської загальноосвітньої 

школи І - ІІІ ступенів № 1 з поглибленим вивченням економіки і права 

Комсомольської міської ради Полтавської області; 

7. Мартинюк Вікторію, ученицю 11 класу Радивилівського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 - ліцей» 

ім. П.Г. Стрижака Радивилівської районної ради Рівненської області; 

8. Нікішину О.М., Польову О.І., учнів 4-х класів та вчителів початкових 

класів Канівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 імені Т.Г. 

Шевченка Канівської міської ради Черкаської області. 

В конкурсі «Краща фоторобота»: 

За І місце 

1. Головко Емілію, ученицю 6 класу, вихованку Вишнівського центру 

творчості дітей та юнацтва Києво-Святошинського району Київської 

області; 

2. Шиліну Анну, ученицю 10 класу Комунального закладу «Розкішнянський 

навчально-виховний комплекс спеціалізована школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад Лугутинського району Луганської 

області»; 

3. Клетьонкіну Юлію, Височина Іллю, Рибалко Олександру, вихованців 

Дворічанського Центру дитячої та юнацької творчості Дворічанської 

районної ради Харківської області; 

4. Сімонову Надію, ученицю 11 класу, вихованку гуртка «Фотонатуралісти» 

Комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» Чернівецької області. 

За ІІ місце 

1. Ципердюка Віталія, учня 7 класу Загвіздянської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Тисменицької районної ради Івано-Франківської області, 

вихованця гуртка «Юні друзі природи» Івано-Франківського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

2. Щербаня Микиту, учня 8 класу Комунального закладу «Лугутинська 

районна гімназія Лугутинського району Луганської області»; 

3. Пригоду Олега, учня 10 класу середньої загальноосвітньої школи № 87 м. 

Львова; 
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4. Костенко Дар’ю, ученицю 9 класу Комсомольської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 з поглибленим вивченням економіки і права 

Комсомольської міської ради Полтавської області; 

5. Вараскіну Юлію, вихованку гуртка «Фотонатураліст» Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

Полтавської обласної ради Полтавської області; 

6. Трегуб Юлію, ученицю 11 класу, вихованку гуртка «Юні фотоаматори» 

Комунальної установи «Вовчанський будинок дитячої та юнацької 

творчості» Вовчанської районної ради Харківської області. 

За ІІІ місце 

1. Янчук Ладу, ученицю Безіменського загальноосвітнього навчально-

виховного комплексу І-ІІІ ступенів «Школа-дитячий садок» 

Козятинського району Вінницької області; 

2. Майсака Назарія, Шум Яну, вихованців гуртка «Ландшафтний дизайн» 

Ковельської станції юних натуралістів Ковельської міської ради 

Волинської області; 

3. Сасина Юрія, вихованця гуртка «Юні фотонатуралісти» Тячівського 

районного еколого-натуралістичного центру Закарпатської області; 

4. Гнітецького Костянтина, учня 6 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 33 м. Житомира, вихованця гуртка «Основи екологічних 

знань» Житомирського еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді; 

5. Богословець Софію, ученицю 8 класу Богородчанської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 2 Богородчанської районної ради Івано-

Франківської області, вихованку гуртка «Любителі домашніх тварин» 

Богородчанського районного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської області Богородчанського району Івано-Франківської області; 

6. Луханіна Станіслава, учня 11 класу, вихованця Комунального закладу 

«Алчевський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 

Луганської області; 

7. Дудченка Олександра, учня 11 класу Сиваської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 2 Новотроїцького району Херсонської області, вихованця 

гуртка «Фотонатуралісти» Новотроїцької районної станції юних 

натуралістів Новотроїцького району Херсонської області; 

8. Карпову Олесю, вихованку клубу «Зелена планета» Уманського міського 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Черкаської 

області; 

9. Секіру Ірину, ученицю 5 класу, вихованку гуртка «Любителі сукулентних 

рослин» Лебединського районного Будинку дитячої та юнацької 

творчості Черкаської області. 

 
2. 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». 
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3. Всеукраїнський юнацький фестиваль «В об'єктиві натураліста» за 

участю загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів України  

провести у 2015 році у Миколаївській області. Тематика фестивалю: 

«Збереження водних ресурсів України». 

 

 

 

 

 

Директор НЕНЦ                                               В. В. Вербицький 

 

 
 


