
Вихованці гуртка  

«МультDrive» 
 

закладу освіти «Криворізька гімназія № 127»  

Криворізької міської ради Дніпропетровської області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Кращий відеофільм» 
 

з роботою: «Збережемо Землю для життя» 
 

Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Кирпа Владислав 
 

учень 11 класу, вихованець Комунального позашкільного 

навчального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» Обухівської селищної ради  

Дніпропетровської області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Кращий відеофільм» 
 

з роботою: «Диво Самарського лісу» 
 

Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Клепацький Данило 

 
вихованець Дитячого естетико-натуралістичного центру 

«Камелія» Броварської міської ради Київської області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Кращий відеофільм» 
 

з роботою: «Маленькі кроки до великих змін» 

 
Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Телешев Сергій 

 
вихованець Дитячого естетико-натуралістичного центру 

«Камелія» Броварської міської ради Київської області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Кращий відеофільм» 

 

з роботою: «Маленькі кроки до великих змін» 

 
Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Малюк Ірина 
 

вихованка Дитячого естетико-натуралістичного центру 

«Камелія» Броварської міської ради Київської області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  

 

в номінації «Кращий відеофільм» 

 

з роботою: «Маленькі кроки до великих змін» 

 
Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Анісова Анна 
 

вихованка Дитячого естетико-натуралістичного центру 

«Камелія» Броварської міської ради Київської області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Кращий відеофільм» 

 
з роботою: «Маленькі кроки до великих змін» 

 
Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Мартинюк Ярина 
 

вихованка Дитячого естетико-натуралістичного центру 

«Камелія» Броварської міської ради Київської області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Кращий відеофільм» 

 
з роботою: «Маленькі кроки до великих змін» 

 
Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Онуфрієва Вікторія 

 
вихованка Дитячого естетико-натуралістичного центру 

«Камелія» Броварської міської ради Київської області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Кращий відеофільм» 

 

з роботою: «Маленькі кроки до великих змін» 

 
Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Острадчук Софія 
 

вихованка Дитячого естетико-натуралістичного центру 

«Камелія» Броварської міської ради Київської області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Кращий відеофільм» 

 

з роботою: «Маленькі кроки до великих змін» 

 
Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Бізіля Софія 
 

учениця 9 класу, вихованка гуртка «Екологічний театр»  

дитячої відеостудії «Дивосвіт» Закарпатського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Кращий відеофільм» 
 

з роботою: «Символи живої природи Закарпаття» 

 
Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Габор Станіслав 
 

учень 8 класу навчально-виховного комплексу «загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – спеціалізована спортивна школа» № 26 

Рівненської міської ради, вихованець гуртка «Екологічний дизайн» 

комунального закладу «Станція юних натуралістів»  

Рівненської міської ради 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Кращий відеофільм» 
 

з роботою: «Досліджуємо біорізноманіття Білоозерського лісництва» 
 

Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Попик Роман 
 

учень 8 класу навчально-виховного комплексу «загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – спеціалізована спортивна школа» № 26 

Рівненської міської ради, вихованець гуртка «Екологічний дизайн» 

комунального закладу «Станція юних натуралістів»  

Рівненської міської ради 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Кращий відеофільм» 
 

з роботою: «Досліджуємо біорізноманіттяБілоозерського лісництва» 
 

Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Лагода Сергій 
 

учень 8 класу навчально-виховного комплексу «загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – спеціалізована спортивна школа» № 26 

Рівненської міської ради, вихованеь гуртка «Екологічний дизайн» 

комунального закладу «Станція юних натуралістів»  

Рівненської міської ради 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Кращий відеофільм» 
 

з роботою: «Досліджуємо біорізноманіттяБілоозерського лісництва» 
 

Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Пинзару Олександра 
 

учениця 4 класу, вихованка Комунального закладу «Глибочицький 

районний будинок творчості дітей та юнацтва» Чернівецького району 

Чернівецької області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Кращий відеофільм» 
 

з роботою: «Мій ялинковий сад» 

 

Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Свистун Богдан 
 

учень Бахмутського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 – багатопрофільний 

ліцей» Бахмутської міської ради Донецької області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Кращий відеофільм» 
 

з роботою: «Перлини донецьких степів» 

 
Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Журавльова Ганна 
 

учениця Бахмутського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 – багатопрофільний 

ліцей» Бахмутської міської ради Донецької області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Кращий відеофільм» 
 

з роботою: «Перлини донецьких степів» 

 

Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Пруденко Гліб 
 

учень Бахмутського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 – багатопрофільний 

ліцей» Бахмутської міської ради Донецької області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Кращий відеофільм» 
 

з роботою: «Перлини донецьких степів» 

 
Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Грабчак Анастасія 
 

учениця Комунального закладу «Тетіївський освітній центр – 

опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3» 

Тетіївської міської ради Київської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Кращий відеофільм» 
 

з роботою: «Ці птахи вірності й краси» 

 

Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Гуменюк Юлія 
 

вихованка комунального позашкільного навчального закладу 

«Станція юних натуралістів Тернівського району  

Криворізької міської ради» Дніпропетровської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Кращий відеофільм» 

 

з роботою: «Сон чорніючий – операція повернення» 

 

Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Мізірний Михайло 
 

вихованець Комунального закладу «Луганський обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  

 

в номінації «Кращий відеофільм» 

 

з роботою: «Кремінщина – зелена оаза Луганщини» 

 
Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Скрипник Софія 
 

учениця 10 класу, вихованка Великописарівської станції юних 

натуралістів Великописарівської районної ради Сумської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Кращий відеофільм» 
 

з роботою: «Дослідження кількісного складу популяції риб у річці 

Ворсклі в межах Гетьманського НПП» 

 
Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Третякова Вероніка 

 
учениця 6 класу Красноградського ліцею № 5  

Красноградської міської ради Харківської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Кращий відеофільм» 
 

з роботою: «Збереження біорізноманіття Красноградщини» 

 
Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Кулаковська Софія 
 

учениця 6 класу Красноградського ліцею № 5  

Красноградської міської ради Харківської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Кращий відеофільм» 

 
з роботою: «Збереження біорізноманіття Красноградщини» 

 
Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Кравченко Михайло 

 
учень 6 класу Красноградського ліцею № 5  

Красноградської міської ради Харківської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Кращий відеофільм» 

 

з роботою: «Збереження біорізноманіття Красноградщини» 

 
Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 


