
Войтова Христина 
 

учениця 7 класу, вихованка Івано-Франківського обласного  

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді  

Івано-Франківської обласної ради 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Кращий відеоролик (відеокліп)» 

 

з роботою: «Краса Землі» 

 
Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Голодюк Мирослава 
 

учениця 9 класу навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів – заклад дошкільної освіти с. Городок» - філія 

опорного закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Прилісне» 

Прилісненської ОТГ Волинської області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Кращий відеоролик (відеокліп)» 
 

з роботою: «Червонокнижний фонд Волині: сон лучний» 
 

Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Кравченко Наталія 
 

учениця 9-Б класу Виноградівського закладу повної загальної 

середньої освіти ім. О.М. Соценка Олешківського району 

Херсонської області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Кращий відеоролик (відеокліп)» 
 

з роботою: «Олешківські піски» 

 
Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Біла Єлизавета 
 

учениця 10 класу закладу освіти «Криворізький навчально-виховний 

комплекс № 35 «Загальноосвітня школа I – III ступенів 

Багатопрофільний ліцей «Імпульс» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Кращий відеоролик (відеокліп)» 
 

з роботою: «Зупинись, плането, я зійду!» 
 

Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Деванова Ассоль 
 

вихованка комунального закладу «Міський еколого-натуралістичний 

центр дітей та учнівської молоді» виконавчого комітету 

Марганецької міської ради Дніпропетровської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Кращий відеоролик (відеокліп)» 
 

з роботою: «Збереження біорізноманіття» 

 
Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Коптєва Валерія 
 

вихованка позашкільного навчального закладу  

«Центр дитячої та юнацької творчості «Сонях»  

Криворізької міської ради Дніпропетровської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Кращий відеоролик (відеокліп)» 
 

з роботою: «Збережемо біорізноманіття Криворізького  

ботанічного саду НАН України!» 
 

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 «Кращий відеоролик (відеокліп)» 
 

з роботою: «Знищити природу легко, а зберегти важко!» 
 

Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Боряк Катерина 
 

вихованка гуртка «Екологічне краєзнавство» Центру дитячої та 

юнацької творчості «ЗОРІТ» Новоукраїнської міської ради 

Кіровоградської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Кращий відеоролик (відеокліп)» 

 

з роботою: «Квіти на скелях» 

 
Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Кулакевич Олександра 

 
учениця 10 класу Біловізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Рокитнівського району Рівненської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Кращий відеоролик (відеокліп)» 

 

з роботою: «Збережемо біорізноманіття» 

 
Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Павленко Дарина 
 

учениця 8-А класу, вихованка Комунальної організації  

(установа, заклад) Шостинська міська станція юних натуралістів 

Шостинської міської ради Сумської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Кращий відеоролик (відеокліп)» 

 

з роботою: «Збережемо природу Шостикинщини» 

 

Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Шерстюк Дар’я 
 

учениця 8-А класу, вихованка Комунальної організації  

(установа, заклад) Шостинська міська станція юних натуралістів 

Шостинської міської ради Сумської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Кращий відеоролик (відеокліп)» 

 

з роботою: «Збережемо природу Шостикинщини» 

 

Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Черкасова Вікторія 

 
учениця 11 класу, вихованка Дворічанського Центру дитячої  

та юнацької творчості Дворічанського району  

Харківської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Кращий відеоролик (відеокліп)» 
 

з роботою: «Казкова Дворічанщина» 
 

Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Домніна Альона 

 
учениця 11 класу, вихованка Дворічанського Центру дитячої  

та юнацької творчості Дворічанського району  

Харківської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Кращий відеоролик (відеокліп)» 
 

з роботою: «Казкова Дворічанщина» 
 

Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Якименко Юліана 
 

учениця 10 класу, вихованка гуртка «Учнівське лісництво»  

Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Кращий відеоролик (відеокліп)» 

 

з роботою: «Стежками українських Карпат» 

 

Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 


