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НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«28» травня 2015 р. № 37

Про підсумки Всеукраїнського
юнацького фестивалю
«В об’єктиві натураліста -2015»

Відповідно  до  наказів  Міністерства  освіти  і  науки  від  14.08.2014  №  936  «Про
затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та
учнівською  молоддю  на  2014/2015  навчальний  рік»  та  від  31.08.2012  №  961  «Про
затвердження  Положення  про  Всеукраїнський  юнацький  фестиваль  «В  об’єктиві
натураліста»,  зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  17.09.2012  за  №  1596/21905,
Національним  еколого-натуралістичним  центром  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і
науки  України  спільно  з  Миколаївським  обласним  еколого-натуралістичним  центром
учнівської  молоді   26-28  травня  ц.р.  у  м.  Миколаєві  був  проведений  фінальний  етап
Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста – 2015».

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 – переможці обласних етапів Фестивалю з Вінницької, Волинської,
Донецької, Дніпропетровської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Київської,
Кіровоградської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської,
Тернопільської,  Харківської,  Херсонської,  Хмельницької,  Чернівецької,  Чернігівської
областей.

Представлено 102 роботи у 4 номінаціях «Кращий відеофільм», «Кращий відеоролик
(відеокліп)»,  «Кращий  слайд-фільм»,  «Краща  фоторобота»  на  тему  «Збереження  водних
ресурсів України».

Відповідно до рішення журі

НАКАЗУЮ:

І.  Визнати  переможцями  Всеукраїнського  юнацького  фестивалю  «В  об'єктиві
натураліста  -2015» та  нагородити дипломом відповідного ступеня від  Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за зайняте призове місце
в номінації «Кращий відеофільм»:
за І місце
1.  Климову  Олександру,  ученицю  8  класу  Щербанівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів Вознесенської районної ради Миколаївської області (керівник Треножкіна Г.О.);
за ІІ місце
1. Поросюк  Ірину,  ученицю  Гвоздівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Любашівського району Одеської області (керівник Кузьмичов М.М.);
2. Поповича  Павла,  учня  10  класу  Новорозділівської  загальноосвітньої  
школи І-ІІІ ступенів № 3 Львівської області (керівник Домбровська Г.Л.);
за ІІІ місце
1. Габор Мар’яну, вихованку гуртка «Фотонатуралісти» КЗ «Станція юних натуралістів»
Рівненської  обласної  ради  Рівненської  області  (керівник  
Дужук С.А.);



2. Колектив  вихованців  екологічної  відеостудії  «Дивосвіт»  Закарпатського  обласного
еколого-натуралістичного  центру  (керівники  Бокій  Л.І.,  
Скунць М.П.);
в номінації «Кращий відеоролик (відеокліп)»:
за І місце
1. Колектив  пошукової  групи  юннатів  Покотилівської  станції  юних  натуралістів
Харківської області (керівники: Зоря Г.С., Шевченко В.А.);
за ІІ місце
1.  Богайчика  Василя,  вихованця  гуртка  основ  комп’ютерної  графіки  та  вебдизайну
Долинського районного будинку дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської області
(керівник Дмитрів Л.М.);
2.  Головко  Анастасію,  ученицю  Піддубненської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Великоновосілківської районної ради Донецької області (керівник Гнибіда О.А.);
за ІІІ місце
1.  Балан  Юлію,  вихованку  гуртка  «Об’єктив»  Глибоцького  будинку  творчості  дітей  та
юнацтва Чернівецької області (керівник Балан Н.В.);
в номінації «Кращий слайд-фільм»:
за І місце
1. Колектив  вихованців  гуртка  «Дослідник  довкілля»  ЦЕНТУМ  на  базі  КЗ
Олександрівської  СЗШ  Дніпропетровського  району  Дніпропетровської  області  (керівник
Ходакова А.А.); 
2. Колектив  вихованців  гуртка  «Юний  фотограф»  Грінвецького  навчально-виховного
комплексу Любарського району Житомирської області (керівник Дацюк С.М.);
за ІІ місце
1. Нещеретного  Богдана,  учня  6  класу  Просянського  навчально-виховного  комплексу
Нововодолазької районної ради Харківської області (керівник Нещеретна Н.М.);
2. Вавринюк  Катерину,  ученицю  8  класу  загальноосвітньої  
школи  І-ІІІ  ступенів  с.  Затурці  Локачинського  району  Волинської  області  (керівник
Мочеброда О.Є.);
за ІІІ місце
1. Білоуса  Дмитра,  учня  5  класу  Чернятинської  загальноосвітньої  
школи І-ІІІ ступенів Вінницької області (керівник Костинюк Ю.А.);
2. Каліна Андрія, вихованця гуртка «Гіпаніс» Будинку творчості учнів Миколаївського
району Миколаївської області (керівник Задвірний О.П.);
3.    Григорову  Олександру,  ученицю  8  класу  Долинської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів № 2 Долинського району Кіровоградської області (керівник Стебліна О.О.);
4.   Колектив учнів 10 класу, членів загону «Голубий патруль» Сватівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 6 Луганської області (керівники Ковчуг О.К., Коц О.А.); 

в номінації «Краща фоторобота»:
за І місце
1.  Пирогова  Владислава,  учня  7  класу  навчально-виховного  комплексу  «Гімназія  –
спеціалізована  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  з  поглибленим  вивченням  іноземних
мов» Херсонської області (керівник Пирогов І.А.);
2.  Колектив  вихованців  гуртка  «Еколог»  Білоцерківської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ
ступенів № 22 Київської області (керівник Зінченко В.П.);
3. Ковтун Анну, вихованку гуртка «Фотонатуралісти» Полтавського ОЕНЦУМ Полтавської
області (керівник Соловйов Г.В.);
4.  Кутько  Єлизавету,  вихованку  Дворічанського  Центру  дитячо-юнацької  творчості
Харківської області (Кутько Є.І.);
5.  Клєтьонкіну  Юлію,  вихованку  Дворічанського  Центру  дитячо-юнацької  творчості
Харківської області (керівник Литовченко М.В.);
6.  Пунгу  Роксолану,  ученицю  9  класу  Піддубненської  загальноосвітньої  
школи  І-ІІІ  ступенів  Великоновосілківської  районної  ради  Донецької  області  (керівник
Гнибіда О.А.);
за ІІ місце



1. Козаченко Ольгу, вихованку гуртка «Фотонатуралісти» Києво-Святошинського РЦЕНТУМ
Київської області (керівник Приходько П.С.);
2. Янчук Ладу, ученицю 8 класу Безіменківського загальноосвітнього навчально-виховного
комплексу  І-ІІІ  ступенів  Козятинського  району  Вінницької  області  (керівник  Костинюк
Ю.А.);
3.  Гуськова  Віктора,  учня  9  класу  ЦДЮТ  м.  Хмільника  Вінницької  області  (керівник
Костинюк Ю.А.);
4. Михальчук Владу, ученицю 3 класу Піддубненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Великоновосілківської районної ради Донецької області (керівник Гнибіда О.А.);
за ІІІ місце
1.  Воронкову  Вікторію,  вихованку  гуртка  «Юний  дослідник»  Васильківського  центру
позашкільної освіти Дніпропетровської області;
2. Захарову Алісу, вихованку гуртка Одеського еколого-натуралістичного центру «Афаліна»
Одеської області (керівник Ульянова В.В.);
3.  Коваля  Олександра,  учня  10  класу  Білоцерківської  загальноосвітньої  спеціалізованої
школи  І-ІІІ  ступенів  №  1  з  поглибленим  вивченням  слов’янських  мов  Київської  області
(керівник Коваль Н.В.);
4. Коберську Ірину, ученицю 6 класу Понінківського навчально-виховного комплексу «ЗОШ
І-ІІІ  ступенів  №1,  гімназія»  Хмельницької  області
(керівник Ращук В.В.);
5.  Струтинську  Вікторію,  ученицю  8  класу  Грабовецької  загальноосвітньої  школи  І-ІІ
ступенів Богородчанського району Івано-Франківської області (керівник Попович Ж.П.);
6. Шевчук Антоніну, вихованку гуртка «Юні охоронці природи» Надвірнянського районного
еколого-натуралістичного центру Івано-Франківської області (керівник Кравчук Л.П.).
ІІ.  Надати подяку  Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
керівникам робіт переможців Всеукраїнського фестивалю «В об’єктиві  натураліста -
2015»:

в номінації «Кращий відеофільм»:
Треножкіній  Галині  Олексіївні,  вчителю географії  Щербанівської  загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів Вознесенської районної ради Миколаївської області;
Домбровській Галині Леонідівні, вчителю Новороздільської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів № 3 Львівської області;
Дужук  Сніжані  Андріївні,  керівнику  гуртка  «Фотонатуралісти»  КЗ  «Станція  юних

натуралістів» Рівненської обласної ради Рівненської області;
Кузьмичову Миколі Михайловичу, вчителю Гвоздівської загальноосвітньої школи І-ІІІ

ступенів Любашівського району Одеської області;
Бокій  Людмилі  Іванівні,  керівнику  гуртків  Закарпатського  обласного  еколого-

натуралістичного центру Закарпатської області;
Скунць М.П.,  керівнику гуртків Закарпатського обласного еколого-натуралістичного

центру Закарпатської області;
в номінації «Кращий відеоролик (відеокліп)»:

Мельничайку  Артему  Володимировичу,  вчителю  інформатики  Піддубненської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Великоновосілківської  районної  ради  Донецької
області;

Гнибіді  Анні  Сергіївні,  педагогу-організатору  Піддубненської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Великоновосілківської районної ради Донецької області;

Зорі  Ганні  Сергіївні,  керівнику  гуртка  Покотилівської  станції  юних  натуралістів
Харківської області;

Шевченко  Валерії  Андріївні,  керівнику  гуртка  Покотилівської  станції  юних
натуралістів Харківської області;

Дмитрів  Лілії  Михайлівні,  керівнику  гуртка  основ  комп’ютерної  графіки  та
вебдизайну  Долинського  районного  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Івано-
Франківської області;

Балан  Н.В.,  керівнику  гуртків  Глибоцького  будинку  творчості  дітей  та  юнацтва
Чернівецької області;



в номінації «Кращий слайд-фільм»:
Ходаковій Аллі Анатоліївні,  керівнику гуртка «Дослідник довкілля» ЦЕНТУМ на

базі  Олександрівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Дніпропетровського  району
Дніпропетровської області;

Дацюк  Світлані  Миколаївні,  керівнику  гуртка  «Юний  фотограф»  Грінвецького
навчально-виховного комплексу Любарського району Житомирської області;

Задвірному Олександру Петровичу, керівнику гуртка «Гіпаніс» Будинку творчості
учнів Миколаївського району Миколаївської області;

Нещеретній Наталії Миколаївні, заступнику директора з навчально-виховної роботи
Просянського навчально-виховного комплексу Нововодолазької  районної  ради  Харківської
області;

Ковчуг Ользі Костянтинівні, вчителю географії Сватівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 6 Луганської області;

Коц Ользі  Анатоліївні,  вчителю біології  Сватівської  загальноосвітньої  школи І-ІІІ
ступенів № 6 Луганської області;

Костинюку  Юрію  Анатолійовичу,  керівнику  гуртка  Вінницької  обласної  станції
юних натуралістів;

Стебліній  Ользі  Олександрівні,  вчителю  географії  та  біології  Долинської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Долинського району Кіровоградської області;

Мочеброді Олені Євгенівні, вчителю біології загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
с. Затурці Локачинського району Волинської області;
в номінації «Краща фоторобота»

Гнибіді  Олені  Анатоліївні,  вчителю  географії  Піддубненської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Великоновосілківської районної ради Донецької області;

Гнибіді Аліні Сергіївні, вчителю історії Піддубненської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів Великоновосілківської районної ради Донецької області; 

Соловйову  Геннадію  Вікторовичу,  керівнику  гуртка  «Фотонатуралісти»
Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Полтавської
області;

Литовченко  Марії  Володимирівні,  методисту  Дворічанського  Центру  дитячо-
юнацької творчості Харківської області;

Коваль  Наталії  Вікторівні,  вчителю  англійської  мови  Білоцерківської
загальноосвітньої  спеціалізованої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  1  з  поглибленим  вивченням
слов’янських мов Київської області;

Приходьку  Павлу  Сергійовичу,  керівнику  гуртка  «Фотонатуралісти»  Києво-
Святошинського  районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Київської області;

Зінченко В.П., керівнику  гуртка  «Еколог» Білоцерківської  загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 22 Білоцерковської міської ради Київської області;

Ульяновій Вікторії Вікторівні, керівнику гуртка Одеського еколого-натуралістичного
центру «Афаліна» Одеської області;

Кутьку Євгену Івановичу, керівнику гуртків Дворічанського центру дитячо-юнацької
творчості Дворічанської районної ради Харківської області;

Пирогову І.А., вчителю навчально-виховного комплексу «Гімназія – спеціалізована
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов» Херсонської
області;

Кравчук  Людмилі  Петрівні,  керівнику  гуртка  «Юні  охоронці  природи»
Надвірнянського районного еколого-натуралістичного центру Івано-Франківської області;

Попович  Ж.П.,  вчителю  Грабовецької  загальноосвітньої  школи  І-ІІ  ступенів
Богородчанського району Івано-Франківської області;

Ращук В.В., вчителю гімназії Понінківського навчально-виховного комплексу «ЗОШ
І-ІІІ ступенів № 1, гімназія» Хмельницької області.
ІІІ. Надати подяку Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Міністерства  освіти  і  науки  України  генеральному  директору  виробничого
підприємства  «Южно-Українська  АЕС»  Володимиру  Лісніченку  за  просвітницьку



роботу з  учнівською молоддю та  сприяння у  проведенні  Всеукраїнського юнацького
фестивалю «В об`єктиві натураліста - 2015».

ІV. Надати подяку Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Міністерства  освіти  і  науки  України  Кондратюк  Ларисі  Федорівні,  директору
загальноосвітньої школи-інтернат №3 м. Миколаєва
за  сприяння  у  проведенні  Всеукраїнського  юнацького  фестивалю  «В  об`єктиві
натураліста - 2015».

V. За підготовку та високий рівень проведення Всеукраїнського юнацького фестивалю
«В  об`єктиві  натураліста-2015»  нагородити  грамотою  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді:

1. Троїцьку  Таїсію  Броніславівну,  директора  Миколаївського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді;

2. Попову  Інну  Олександрівну,  заступника  директора  з  науково-методичної  роботи
Миколаївського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

3. Серафимову Ольгу Петрівну, заступника директора з адміністративно-господарської
діяльності  Миколаївського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді;

4. Коваль Ірину Валеріївну, завідувача організаційно-масового відділу Миколаївського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

5. Прудникову  Катерину  Вадимівну,  методиста  Миколаївського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді;

6. Ритенко  Олену  Володимирівну,  практичного  психолога  Миколаївського  обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

7. Волика  Станіслава  Сергійовича,  керівника  гуртка  «Психолог»  Миколаївського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

VІ.  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".

VІІ.  Всеукраїнський  юнацький  фестиваль  "В  об'єктиві  натураліста"  за  участю
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів України у 2016 році провести за
темою «Збереження та раціональне використання земельних ресурсів України».

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


