
Глуховецький Артур 
 

вихованець гуртка «Юні охоронці природи»  

Комунального закладу «Покотилівська станція юних натуралістів  

Височанської селищної ради Харківського району  

Харківської області» 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Краща фоторобота» 
 

з роботою: «Біорізноманіття рідного краю» 
 

Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Зоря Кирило 
 

вихованець гуртка «Юні охоронці природи»  

Комунального закладу «Покотилівська станція юних натуралістів  

Височанської селищної ради Харківського району  

Харківської області» 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Краща фоторобота» 
 

з роботою: «Біорізноманіття рідного краю» 
 

Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Корпош Вероніка 
 

учениця 6 класу, вихованка гуртка «Флористика і фітодизайн  

в інтер’єрі» Виноградівського районного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді Закарпатської області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Краща фоторобота» 
 

з роботою: «Збереження біорізноманіття Землі в наших з вами руках» 
 

 

Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



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 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Краща фоторобота» 
 

з роботою: «Кольорове різноманіття» 
 

Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Балій Вікторія 
 

вихованка гуртка «Юні лісівники»  

Комунального позашкільного навчального закладу  

«Центр туризму і краєзнавства учнівської молоді»  

Хмельницької області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Краща фоторобота» 
 

з роботою: «Збереження тваринного світу» 
 

Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Пищак Дар’я 
 

вихованка гуртка «Юні лісівники»  

Комунального позашкільного навчального закладу  

«Центр туризму і краєзнавства учнівської молоді»  

Хмельницької області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Краща фоторобота» 
 

з роботою: «Збереження тваринного світу» 
 

Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Кукса Дмитро 
 

вихованець гуртка «Юні лісівники»  

Комунального позашкільного навчального закладу  

«Центр туризму і краєзнавства учнівської молоді»  

Хмельницької області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Краща фоторобота» 
 

з роботою: «Збереження тваринного світу» 
 

Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Герасимів Лідія 
 

учениця 9 класу, вихованка гуртка «Екологічна стилістика» 

Позашкільного комунального навчального закладу  

«Центр дитячої та юнацької творчості» Бережанської міської ради  

Тернопільської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Краща фоторобота» 
 

з роботою: «Від лютневих морозів до весняних квітів» 
 

Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Горін Дмитро 

 
учень 9 класу Гранки-Кутівської загальноосвітньої  

школи І-ІІ ступенів Новороздільської міської ради  

Львівської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Краща фоторобота» 
 

з роботою: «Збережемо первоцвіти» 

 
Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Попович Роксолана 
 

вихованка гуртка «Знавці лікарських рослин»  

Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного  

центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Краща фоторобота» 
 

з роботою: «Збережімо первоцвіти» 

 
Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Шаповалова Анна 
 

учениця 11 класу Тернівського навчально – виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів –  

дошкільний навчальний заклад» Лиманської міської ради  

Донецької області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Краща фоторобота» 

 
 

Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Білозор Ярослаава 
 

учениця 8 класу, вихованка гуртка «Лікарські рослини»  

Чернігівської обласної станції юних натуралістів на базі  

Новгород – Сіверської державної гімназії імені К.Д. Ушинського 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Краща фоторобота» 
 

з роботою: «Повторне несвоєчасне квітування-наслідки 

температурних аномалій» 
 

Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Герба Марія 
 

учениця 5 класу, вихованка Еколого-натуралістичного центру  

для дітей та юнацтва Надвірнянської міської ради  

Івано-Франківської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Краща фоторобота» 
 

з роботою: «Біоіндикатори повітря» 

 
Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Єременко Вероніка 
 

учениця 8 класу, вихованка Комунального закладу  

«Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 

Херсонської обласної ради 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Краща фоторобота» 
 

з роботою: «Степові дороги до моря» 

 

Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Красільнікова Влада 
 

учениця 6-В класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району 

Полтавської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Краща фоторобота» 
 

з роботою: «Любов і турбота веде до відродження» 

 
Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Малієнко Поліна 
 

учениця 4 класу Андріївського багатопрофільного закладу загальної 

середньої освіти Андріївської селищної ради Бердянського району, 

вихованка гуртка «Юні валеологи» Запорізького обласного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Краща фоторобота» 
 

з роботою: «Первоцвіти Бердянщини» 
 

Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Міщенко Софія 
 

вихованка студії «Пролісок» при комунальному закладі 

«Знаменівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2» 

Піщанської сільської ради Новомосковського району 

Дніпропетровської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Краща фоторобота» 
 

з роботою: «Дивосвіт нашого краю» 
 

Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 


