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

НАКАЗ
м. Київ

«20» травня 2016 р. № 39

Про підсумки Всеукраїнського
юнацького фестивалю
«В об’єктиві натураліста - 2016»

             Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки від 25.12.2015 року № 1360
«Про  затвердження  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних  організаційно-масових
заходів  з  дітьми  та  учнівською  молоддю  на  2016  рік  (за  основними  напрямами
позашкільної освіти) та  Плану семінарів-практикумів для педагогічних працівників
позашкільних навчальних закладів на 2016 рік» та від 31.08.2012 року № 961 «Про
затвердження  Положення  про  Всеукраїнський  юнацький  фестиваль  «В  об’єктиві
натураліста», зареєстрованого в міністерстві юстиції 19.09.2012 року № 1596/21905,
Національним  еколого-натуралістичним  центром  учнівської  молоді  Міністерства
освіти  і  науки  України  спільно  з  Івано-Франківським  обласним  еколого-
натуралістичним центром учнівської молоді 18-20 травня 2016 року був проведений
фінальний  етап Всеукраїнського  юнацького фестивалю «В  об’єктиві  натураліста  –
2016» (далі – Фестиваль).
             Тема Фестивалю : «Збереження та раціональне використання земельних
ресурсів України».
                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  навчальних  закладів  –  переможці  обласних  етапів  Фестивалю  з  23
областей:  Вінницької,  Волинської,  Дніпропетровської,  Донецької,  Житомирської,
Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Київської, Львівської,
Миколаївської,  Одеської,  Полтавської,  Рівненської,  Сумської,  Тернопільської,
Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської,Чернівецької, Чернігівської.
            Представлено 142 роботи у номінаціях: «Краща фоторобота» (71), «Кращий
слайд-фільм» (38 ),  «Кращий відеоролик (відеокліп)» (  19 ),  «Кращий відеофільм»
(14 )  на тему «Збереження та раціональне використання земельних ресурсів України».
            Відповідно до рішення журі

НАКАЗУЮ:

І.  Визнати  переможцями  Всеукраїнського  юнацького  фестивалю  «В  об’єктиві
натураліста  –  2016»  та  нагородити  дипломом  відповідного  ступеня  від
Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  за  зайняте
призове місце

 в номінації «Краща фоторобота»:
за І місце



1. Тріскуна  Назара,  учня  9  класу  Жуковецької   загальноосвітньої  школи  І-ІІ
ступенів  Жмеринського району Вінницької області;
за ІІ місце
1. Корнієнко  Олександру,  вихованку  гуртка  «Юні  ботаніки»  Волинського
обласного еколого-натуралістичного центру;
2. Неголюка  Василя,  вихованця  гуртка  «Юні  фотолюбителі»  Богородчанського
районного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Івано-Франківської
області;
3. Пунга Орксолану, Щепіхіну Ольгу, вихованок гуртка «Образотворче мистецтво
та фотонатуралісти» Донецького обласного еколого-натуралістичного центру;
за ІІІ місце   
1. Шаркаді  Вікторію,  вихованку  гуртка  «Юні  зоологи»  Виноградівського
районного еколого-натуралістичного центру Закарпатської області;
2. Сущенка  Данилу,  вихованця  гуртка  «Екологічне  краєзнавство»  Донецького
обласного еколого-натуралістичного центру;
3. Гнітецького Костянтина, вихованця Житомирського обласного центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді;
4. Киндюк Дар’ю,  вихованку гуртка «Флористика» Черкаської  районної  станції
юних натуралістів Черкаської районної ради Черкаської області;
5. Артема Тараса, Артема Романа, вихованців гуртка Монастирського районного
будинку дитячої та юнацької творчості Тернопільської області;

в номінації «Кращий слайд – фільм»:
за І місце
1. Василюк Тетяну, вихованку гуртка «Екологічний театр» комунального закладу
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;
2. Степчука Євгенія, учня 11 класу Кармалюківської загальноосвітньої школи  І-ІІІ
ступенів Вінницької області;
за ІІ місце
1. Закржевську Анну, вихованку гуртка «Юні краєзнавці» Енергодарського центру
туризму, краєзнавства та спорту Запорізької області;
2. Скрипник  Мирославу, ученицю  10  класу  Добронадіївської  загальноосвітньої
школи  І-ІІІ ступенів Олександрійського району Кіровоградської області;
3. Портяну Поліну, ученицю 4-А класу середньої загальноосвітньої школи  І-ІІІ
ступенів  № 4 м. Комсомольськ Полтавської області;
4. Богайчика Василя,  вихованця гуртка  «Основи комп’ютерної  графіки та  web-
дизайну»   Долинського  районного  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Івано-
Франківської районної ради Івано-Франківської області;
за ІІІ місце
1. Росоху  Євгена,  вихованця  гуртка  «Глобус»  Іванківського  районного  центру
дитячої та юнацької творчості Київської області; 
2. Кучеревського Григорія, учня 8 класу Українківської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Малинського району Житомирської області;
3. Башкірову  Анастасію,  ученицю  10  класу  Червоноградського  навчально-
виховного комплексу «середня школа– колегіум» № 3 Львівської області;
4. Клявзунік  Богдану,  ученицю  9  класу  загальноосвітньої  школи   І-ІІ
ступенів с. Любешівська Воля Волинської області;
5. Панцулаю  Ангеліну,  Чумак  Еліну,  вихованок  гуртка  «Лідер-клуб»
Васильківського районного центру дитячої творчості Київської області;



6. Іванову Олену, ученицю 6-А класу Болградської загальноосвітньої школи  № 2
Одеської області;
7. Криштоф  Катерину,  ученицю  9  класу  Сербінівського  навчально-виховного
комплексу  І-ІІІ ступенів Жмеринського району Вінницької області;
8. Шульгу  Тетяну,  вихованку  гуртка  «Юні  рослинники»  Роменського  центру
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю Сумської області;

в номінації «Кращий відеоролик (відеокліп):
за І місце
1. Балан Юлію, вихованку гуртка «Юні знавці природи» Глибоцького районного
будинку дитячої та юнацької творчості Чернівецької області;
2. Пономаренка  Артема,  вихованця  гуртка  Васильківського  міського  центру
дитячої та юнацької творчості Київської області;
3. Гудиму Станіслава, учня 5-Б класу Обертинської  загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів Тлумацького району Івано-Франківської області.
за ІІ місце
1. Ваніна Сергія, учня 11 класу Комсомольської спеціалізованої загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 5 ім. Л.І.Бугаєвської Полтавської області;
2. Колесника Данила,  учня 9 класу Богданівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ
ступенів Павлоградського району Дніпропетровської області.
за ІІІ місце
    1. Більдіна Владислава, Довженка Данила,Чикалюка Іллю, Дмитрієнка Владислава,
вихованців  гуртка  «Екологічне  краєзнавство»  Покотилівської  станції  юних
натуралістів Харківської районної ради Харківської області;

в номінації «Кращий відеофільм»
за І місце
1. Попкова Миколу, вихованця студії «Кадр» Центру науково-технічної творчості
учнівської молоді при Знаменівській  загальноосвітній школі № 1 Дніпропетровської
області;
за ІІ місце
1. Сербиненко  Карину,  вихованку  студії  «Пролісок»  при  Знаменівській
загальноосвітній школі № 2 Дніпропетровської області;
2. Габор  Мар’яну,  члена  гуртка  «Фотонатуралісти»  комунального  закладу
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради.
за ІІІ місце   
1. Климову  Олександру,  ученицю  9  класу,  члена  гуртка  «Географічне
краєзнавство» Щербанівської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів Миколаївської
області;
2. Школьник  Марію,  вихованку  гуртка  «Екожурналісти»  Дунаєвської  районної
станції юних натуралістів Хмельницької області;
3. Поросюк  Ірину,  Степаненко  Дарію,  вихованок  відео  гуртка  «Ракурс»
Любашівського центру дитячої та юнацької творчості Одеської області;
4. Пипичу  Артему,  учню   10  класу  Тернівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів Лиманської районної ради Донецької області.

ІІ.  Надати  подяку Національного еколого-натуралістичного  центру учнівської
молоді  керівникам робіт  переможців  Всеукраїнського фестивалю «В об’єктиві
натураліста – 2016»:

в номінації «Краща фоторобота»:



за І місце
1. Бабчук  Тетяні  Григорівні,  вчителю  географії  Жуковецької  загальноосвітньої
школи  І-ІІ ступенів Жмеринського району Вінницької області;
за ІІ місце
1. Сподарик Світлані Олександрівні, завідуючій інструктивно - методичним відділом
Волинського обласного еколого-натуралістичного центру;
2.  Неголюку  Івану  Васильовичу,  керівнику  гуртка  «Юні  фотолюбителі»
Богородчанського  районного  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Івано-
Франківської області;
3.  Гнибіді  Анні  Сергіївні,  керівнику  гуртків  Донецького  обласного  еколого-
натуралістичного центру;

за ІІІ місце  
1. Глушко  Юлії  Василівні,  керівнику  гуртка  «Юні  зоологи»  Виноградівського
районного еколого-натуралістичного центру Закарпатської області;
2. Вороновій Оксані Володимирівні, керівнику гуртка «Екологічне краєзнавство»
Донецького обласного еколого-натуралістичного центру;
3. Гнітецькій  Зої  Костянтинівні,  завідуючій  відділом  екології  Житомирського
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;
4. Ложковій Ірині Юріївні,  керівнику гуртка «Флористика» Черкаської районної
станції юних натуралістів Черкаської районної ради  Черкаської області;
5. Артем  Олександрі  Василівні,  керівнику  гуртка  Монастирського  районного
комунального Будинку дитячої та юнацької творчості Тернопільської області;

в номінації «Кращий слайд – фільм»:
за І місце
1. Шехтер Лілії Миколаївні, завідуючій організаційно-масового відділу, керівнику
гуртків-методисту  комунального закладу «Станція  юних натуралістів»  Рівненської
обласної ради;
2. Репінському   Сергію  Васильовичу,  вчителю  географії  Кармалюківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вінницької області;
за ІІ місце
1. Закржевській С.М., керівнику гуртка «Юні краєзнавці» Енергодарського центру
туризму, краєзнавства та спорту Запорізької області;
2. Федорову  Вадиму  Миколайовичу,  вчителю  географії  та  біології
Добронадіївської  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Олександрійського  району
Кіровоградської області;
3. Буряк Аллі Михайлівні, вчителю початкових класів середньої загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 4 м. Комсомольськ  Полтавської області;
4. Дмитрів Лілії Михайлівні, керівнику гуртка «Основи комп’ютерної графіки та
web-дизайну»   Долинського  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Івано-
Франківської обласної ради Івано-Франківської області;
за ІІІ місце
1.  Коломійчук Оксані Олексіївні, керівнику гуртка «Глобус» Іванківського районного
центру дитячої та юнацької творчості Київської області;
2. Терещуку Сергію Васильовичу, вчителю Українківської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Малинського району Житомирської області;
3.  Бабій  Олені  Павлівні,  вчителю  Червоноградівського   навчально-виховного
комплексу  «середня школа– колегіум» № 3 Львівської області;
4. Петрик Людмилі Федорівні, вчителю біології загальноосвітньої школи  І-ІІ ступенів
с. Любешівська Воля Волинської області;



5.  Шевченко  Катерині  Григорівні,  керівнику  гуртка  «Лідер-клуб»  Васильківського
районного центру дитячої та юнацької творчості Київської області;
6. Івановій М.З., вчителю біології Болградської загальноосвітньої школи № 2 Одеської
області;
7. Микиринській Людмилі Миколаївні, вчителю географії Сербінівського навчально-
виховного комплексу І-ІІІ ступенів Жмеринського району Вінницької області;
8. Бардак Антоніні Петрівні, керівнику гуртка «Юні рослинники» Роменського центру
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю  Сумської області;

в номінації «Кращий відеоролик (відеокліп):
за І місце
1. Балан  Наталії  Володимирівні,  керівнику  гуртка  «Юні  знавці  природи»
Глибоцького районного будинку дитячої та юнацької творчості Чернівецької області;
2. Марченку  Валерію  Леонідовичу,  керівнику  гуртка  Васильківського  міського
центру дитячої та юнацької творчості Київської області;
3. Гаврилаш Марії  Павлівні,  вчителю географії  Обертинської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Тлумацького району Івано-Франківської області;
за ІІ місце
1. Руденко  Наталії  Митрофанівні,  педагогу-організатору  Комсомольської
спеціалізованої  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  5  ім.  Л.І.Бугаєвської
Полтавської області;
2. Топоровій  Тетяні  Володимирівні,  вчителю  біології  Богданівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів  Павлоградського  району  Дніпропетровської
області;
за ІІІ місце
     1.Зоря  Ганні  Сергіївні,  Шевченко  Валерії  Андріївні  –  керівникам  гуртків
Покотилівської  станції  юних  натуралістів  Харківської  районної  ради  Харківської
області;
в номінації «Кращий відеофільм»
за І місце
1. Герасименко  Любові  Іванівні,  керівнику  студії  «Кадр»  Центру  науково-
технічної творчості учнівської молоді при Знаменівській загальноосвітній школі № 1
Дніпропетровської області;
за ІІ місце
1. Герасименко Любові Іванівні,  керівнику студії  «Пролісок» при Знаменівській
загальноосвітній школі № 2 Дніпропетровської області;
2. Дужук  Сніжані  Андріївні,  керівнику гуртків  комунального закладу  «Станція
юних натуралістів» Рівненської обласної ради;
за ІІІ місце   
1. Треножкіній Галині Олексіївні,  керівнику гуртка «Географічне краєзнавство»,
директору  Щербанівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Миколаївської
області;
2. Байталюк  Зоряні  Василівні,  керівнику  гуртка  «Екожурналісти»  Дунаєвської
районної станції юних натуралістів Хмельницької області;
3. Тихоненко  Катерині Леонідівні, вчителю Тернівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів  Лиманської районної ради Донецької області.

ІІІ.  Надати подяку Національного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  за  сприяння  у  проведенні
Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста – 2016»:



1. Пасічняку  Ігорю  Миколайовичу,  заступнику  голови  Івано-Франківської
обласної державної адміністрації;
2. Кімаковичу Віктору Євстахійовичу, директору департаменту освіти,  науки та
молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації;
3. Будзаку Івану Васильовичу, заступнику директора департаменту – начальнику
управління  дошкільної,  загальної  середньої  та  позашкільної  освіти  департаменту
освіти,  науки  та  молодіжної  політики  Івано-Франківської  обласної  державної
адміністрації;
4. Матейку Мирону Федоровичу, директору департаменту охорони здоров’я Івано-
Франківської обласної державної адміністрації;
5. Шкутову  Віктору  Володимировичу,  начальнику  головного  управління
Національної поліції в Івано-Франківській  області;
6. Онутчаку Василю Васильовичу,  Яремчанському міському голові;
7. Кенізу Олександру Володимировичу, голові Надвірнянської районної державної
адміністрації;
8. Гурмаку Івану Миколайовичу, голові Надвірнянської районної ради;
9. Слободяну Володимиру Ярославовичу, директору Карпатського Національного
природного парку;
10. Онутчаку  Івану  Васильовичу,  керівнику  органу  управління  освітою
Яремчанського міськвиконкому;
11. Северилову  Степану  Вячеславовичу,   керівнику  органу  управління  освітою
Надвірнянської районної державної адміністрації;
12. Косило Любові Степанівні, молодшому науковому співробітнику Карпатського
Національного природного парку;
13. Івасик  Лілії  Миколаївні,   методисту  позашкільної  освіти  районного
інформаційно-методичного центру відділу освіти Надвірнянської районної державної
адміністрації;
14. Андрусяк  Ларисі  Василівні,  директору  Надвірнянського  районного  еколого-
натуралістичного  центру для дітей та юнацтва Надвірнянської районної ради;
15. Вірсті Андрію Михайловичу, вчителю хімії Пнівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Надвірнянської районної ради;
16. Менделюк Світлані Аманівні,  директору Яремчанського центру позашкільної
роботи дітей та юнацтва Яремчанської міської ради;
17. Янку  Івану  Михайловичу,  директору  Добротівського  навчально-виховного
комплексу Надвірнянської районної ради;
18. Садруку  Роману  Олексійовичу,  заступнику  директора  з  виховної  роботи
Пасічнянської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Надвірнянської районної ради.

ІV.  За  підготовку  та  високий  рівень  проведення  Всеукраїнського  юнацького
фестивалю  «В  об’єктиві  натураліста  –  2016»  нагородити  грамотою
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді:
1. Гудзик  Тамару Василівну, директора  Івано-Франківського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради;
2. Шинкарук  Галину  Василівну,  заступника  директора  з  навчально-методичної
роботи  Івано-Франківського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді Івано-Франківської обласної ради;
3. Маліборську  Людмилу  Павлівну,  завідувача  організаційно-масового  відділу
Івано-Франківського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Івано-Франківської обласної ради;



4. Камінську  Ольгу  Миколаївну,  завідувача  біологічного  відділу  Івано-
Франківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської  молоді  Івано-
Франківської обласної ради;
5. Кухар Ірину Миколаївну, завідувача організаційно-методичного відділу Івано-
Франківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської  молоді  Івано-
Франківської обласної ради;
6. Грабівчук  Мирославу  Володимирівну,  завідувача  відділу  екології  Івано-
Франківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської  молоді  Івано-
Франківської обласної ради;
7. Сидорак Валентину Іванівну, керівника гуртків Івано-Франківського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради;
8. Максимчук  Орисю  Іванівну,  заступника  директора  з  адміністративно-
господарської  роботи  Івано-Франківського  обласного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради.

V.  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».

VІ.  Всеукраїнський юнацький фестиваль «В об’єктиві натураліста» за участю
загальноосвітніх  і  позашкільних  навчальних  закладів  України  у  2017  році
провести  за  темою  «Ландшафти як  середовище  життя  та  об`єкти  охорони»  у
Чернівецькій області.

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

Вик. Радченко Т.Д.
т. 430-43-90


