
Голубець Вероніка 
 

учениця 8 класу, вихованка гуртка «Екологічний театр»  

дитячої відеостудії «Дивосвіт» Закарпатського обласного  

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Кращий слайд-фільм» 

 

з роботою: «Природоохоронні дивовижі Закарпаття» 

 

Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Межуєва Дар’я 

 
вихованка клубу «Дебати»  

Херсонського центру дитячої та юнацької творчості 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Кращий слайд-фільм» 

 

з роботою: «Унікальність херсонських плавнів» 

 
Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Шемшук Юлія  
 

учениця Білоцерківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 

Білоцерківської міської ради Київської області 
 

за І місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  

 

в номінації «Кращий слайд-фільм» 

 

з роботою: «Збереження біорізноманіття лісу» 

 
Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Байдюк Софія  
 

вихованка гуртка  

Васильківської міської станції юних натуралістів  

Київської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Кращий слайд-фільм» 
 

з роботою: «Збережемо Землю для життя» 

 
Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Коваль Софія 
 

учениця 7-А класу, вихованка гуртка «Юні екологи»  

Комунального позашкільного навчального закладу «Станція юних 

натуралістів Тернівського району» Криворізької міської ради 

Дніпропетровської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Кращий слайд-фільм» 
 

з роботою: «Парк «Веселі Терни» - унікальний куточок природи  

на околиці Кривого Рогу» 
 

Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

КИЇВ 



Табачнюк Анна 
 

учениця 9 класу Костопільської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 3 Костопільського району  

Рівненської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Кращий слайд-фільм» 
 

з роботою: «Збереження біорізноманіття Костопільщини» 
 

Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Пригарська Дарина 
 

учениця 9 класу Костопільської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 3 Костопільського району  

Рівненської області 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Кращий слайд-фільм» 
 

з роботою: «Збереження біорізноманіття Костопільщини» 

 
Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Чобану Діана 
 

вихованка Решетилівської філії Полтавського обласного  

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  

 

в номінації «Кращий слайд-фільм» 

 

з роботою: «Збереження біорізноманіття» 

 
Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Каплуновська Вікторія 

 
вихованка Решетилівської філії Полтавського обласного  

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 
 

за ІІ місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Кращий слайд-фільм» 

 

з роботою: «Збереження біорізноманіття» 

 
Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Андрєєв Станіслав 
 

вихованець Комунального закладу «Центр позашкільної освіти» 

Мелітопольської міської ради Запорізької області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Кращий слайд-фільм» 
 

з роботою: «Рідкісні та зникаючі види рослин  

Мелітопольського району» 

 
Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Волошин Тимур 
 

учень 6 класу, вихованець гуртка «Сучасне озеленення»  

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 слайд-фільм» 
 

з роботою: «Збережемо біорізноманіття Карпат, воно неповторне» 
 

Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Глущенко Анастасія 
 

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 слайд-фільм» 
 

з роботою: «Збереження рослинного біорізноманіття 

Великописарівщини» 

 
Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 



Клименко Дарина 
 

учениця Стовп’янського навчально-виховного об’єднання  

«Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів –  

заклад дошкільної освіти» Дівичківської сільської ради  

Київської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  
 

в номінації «Кращий слайд-фільм» 
 

з роботою: «Маємо ще час виправити помилки» 
 

Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

КИЇВ 



Ковалевич Вікторія 

 
учениця 10 класу Масевицького ліцею  

Рокитнівської селищної ради Рівненської області 
 

за ІІІ місце 
 

у Всеукраїнському юнацькому фестивалі  

«В об’єктиві натураліста – 2021»  

 

в номінації «Кращий слайд-фільм» 

 

з роботою: «Дбаємо про природу» 

 

Наказ № 28        від 22.03.2021 р. 
 

 

Директор НЕНЦ,  

доктор педагогічних наук, 

професор               В.В. Вербицький 
 

 

 

КИЇВ 


