«22» березня 2021 р.

№ 28

Про підсумки фінального етапу
Всеукраїнського юнацького фестивалю
«В об’єктиві натураліста – 2021»
Відповідно до плану всеукраїнських і міжнародних організаційномасових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за основними
напрямами освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
від 24.11.2020 № 1452, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської
молоді МОН України з 17 по 22 березня провів фінальний етап фестивалю в
дистанційному режимі.
У фестивалі взяли участь вихованці еколого-натуралістичних центрів,
станцій юних натуралістів, Будинків дитячої та юнацької творчості, навчальновиховних комплексів, закладів загальної середньої освіти із 23 регіонів
України: Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської,
Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської,
Луганської, Львівської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської,
Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської,
Чернівецької, Чернігівської областей.
На підставі висновків журі конкурсу
НАКАЗУЮ:
І. Нагородити дипломом володаря гран-прі Національного екологонатуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки
України у Всеукраїнському юнацькому фестивалі «В об’єктиві натураліста
– 2021»:
1.
Салагор Олександру, ученицю 10 класу, вихованку Міського центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької міської
ради, з роботою: «Знайомство з боривітром».
ІІ. Нагородити дипломамм Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за І місце у
Всеукраїнському юнацькому фестивалі «В об’єктиві натураліста – 2021»:
Номінація: «Краща фоторобота»

1.
Глуховецького Артура, Зорю Кирила, вихованців гуртка «Юні
охоронці природи» Комунального закладу «Покотилівська станція юних
натуралістів Височанської селищної ради Харківського району Харківської
області», з роботою: «Біорізноманіття рідного краю».
2.
Корпош Вероніку, ученицю 6 класу, вихованку гуртка «Флористика і
фітодизайн в інтер’єрі» Виноградівського районного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Закарпатської області, з роботою: «Збереження
біорізноманіття Землі в наших з вами руках».
3.
Максимюка Олександра, учня 5-Б класу, вихованця гуртка
«Любування природою» комунального закладу «Чернівецький обласний центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» на базі Чернівецької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4, з роботою: «Кольорове
різноманіття».
Номінація: «Кращий відеофільм»
1.
Вихованців гуртка «МультDrive» закладу освіти «Криворізька
гімназія № 127» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, з
роботою: «Збережемо Землю для життя».
2.
Кирпу Владислава, учня 11 класу, вихованця Комунального
позашкільного навчального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді» Обухівської селищної ради Дніпропетровської області, з
роботою: «Диво Самарського лісу».
3.
Клепацького Данила, Телешева Сергія, Малюк Ірину, Анісову Анну,
Мартинюк Ярину, Онуфрієву Вікторію, Острадчук Софію, вихованців Дитячого
естетико-натуралістичного центру «Камелія» Броварської міської ради
Київської області, з роботою: «Маленькі кроки до великих змін».
Номінація: «Кращий відеоролик (відеокліп)»
1.
Войтову Христину, ученицю 7 класу, вихованку ІваноФранківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Івано-Франківської обласної ради, з роботою: «Краса Землі».
2.
Голодюк Мирославу, ученицю 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, з роботою:
«Червонокнижний фонд Волині: сон лучний».
3.
Кравченко Наталію, ученицю 9-Б класу Виноградівського закладу
повної загальної середньої освіти ім. О.М. Соценка Олешківського району
Херсонської області, з роботою: «Олешківські піски».
Номінація: «Кращий слайд-фільм»
1.
Голубець Вероніку, ученицю 8 класу, вихованку гуртка
«Екологічний театр» дитячої відеостудії «Дивосвіт» Закарпатського обласного
еколого-натуралістичного
центру
учнівської
молоді,
з
роботою:
«Природоохоронні дивовижі Закарпаття».
2.
Межуєву Дар’ю, вихованку клубу «Дебати» Херсонського центру
дитячої та юнацької творчості, з роботою: «Унікальність херсонських
плавнів».

3.
Шемшук Юлію, ученицю Білоцерківської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 4 Білоцерківської міської ради Київської області, з роботою:
«Збереження біорізноманіття лісу».
ІІІ. Нагородити дипломами Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за ІІ місце у
Всеукраїнському юнацькому фестивалі «В об’єктиві натураліста – 2021»:
Номінація: «Краща фоторобота»
1.
Балій Вікторію, Пищак Дар’ю, Куксу Дмитра, вихованців гуртка
«Юні лісівники» Комунального позашкільного навчального закладу «Центр
туризму і краєзнавства учнівської молоді» Хмельницької області, з роботою:
«Збереження тваринного світу».
2.
Герасимів Лідію, ученицю 9 класу, вихованку гуртка «Екологічна
стилістика» Позашкільного комунального навчального закладу «Центр дитячої
та юнацької творчості» Бережанської міської ради Тернопільської області, з
роботою: «Від лютневих морозів до весняних квітів».
3.
Горіна Дмитра, учня 9 класу Гранки-Кутівської загальноосвітньої
школи І-ІІ ступенів Новороздільської міської ради Львівської області, з
роботою: «Збережемо первоцвіти».
4.
Попович Роксолану, вихованку гуртка «Знавці лікарських рослин»
Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді Івано-Франківської обласної ради, з роботою: «Збережімо первоцвіти».
5.
Шаповалову Анну, ученицю 11 класу Тернівського навчально –
виховного комплексу «загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад» Лиманської міської ради Донецької області.
Номінація: «Кращий відеофільм»
1.
Бізілю Софію, ученицю 9 класу, вихованку гуртка «Екологічний
театр» дитячої відеостудії «Дивосвіт» Закарпатського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді, з роботою: «Символи живої
природи Закарпаття».
2.
Габора Станіслава, Попика Романа, Лагоду Сергія, учнів 8 класу
навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –
спеціалізована спортивна школа» № 26 Рівненської міської ради, вихованців
гуртка «Екологічний дизайн» комунального закладу «Станція юних
натуралістів» Рівненської міської ради, з роботою: «Досліджуємо
біорізноманіттяБілоозерського лісництва».
3.
Пинзару Олександру, ученицю 4 класу, вихованку Комунального
закладу «Глибочицький районний будинок творчості дітей та юнацтва»
Чернівецького району Чернівецької області, з роботою: «Мій ялинковий сад».
4.
Свистуна Богдана, Журавльову Ганну, Пруденка Гліба, учнівський
колектив 10-11 класів Бахмутського навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.№11 – багатопрофільний ліцей» Бахмутської
міської ради Донецької області, з роботою: «Перлини донецьких степів».
Номінація: «Кращий відеоролик (відеокліп)»
1.
Білу Єлизавету, ученицю 10 класу закладу освіти «Криворізький
навчально-виховний комплекс № 35 «Загальноосвітня школа I – III ступенів

Багатопрофільний
ліцей
«Імпульс»
Криворізької
міської
ради
Дніпропетровської області, з роботою: «Зупинись, плането, я зійду!».
2.
Деванову Ассоль, вихованку комунального закладу «Міський
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді» виконавчого
комітету Марганецької міської ради Дніпропетровської області, з роботою:
«Збереження біорізноманіття».
3.
Коптєву Валерію, вихованку позашкільного навчального закладу
«Центр дитячої та юнацької творчості «Сонях» Криворізької міської ради
Дніпропетровської області, з роботою: «Збережемо біорізноманіття
Криворізького ботанічного саду НАН України!».
4.
Шаповалову Анну, ученицю 11 класу Тернівського навчально –
виховного комплексу «загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад» Лиманської міської ради Донецької області, з роботою:
«Знищити природу легко, а зберегти важко!».
Номінація: «Кращий слайд-фільм»
1.
Байдюк Софію, вихованку гуртка Васильківської міської станції
юних натуралістів Київської області, з роботою: «Птахи лісів України:
збережемо біорізноманіття природи».
2.
Коваль Софію, ученицю 7-А класу, вихованку гуртка «Юні екологи»
Комунального позашкільного навчального закладу «Станція юних натуралістів
Тернівського району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, з
роботою: «Парк «Веселі Терни» - унікальний куточок природи на околиці
Кривого Рогу».
3.
Табачнюк Анну, Пригарську Дарину, учениць 9 класу
Костопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Костопільського
району Рівненської області, з роботою: «Збереження біорізноманіття
Костопільщини».
4.
Чобану Діану, Каплуновську Вікторію, вихованок Решетилівської
філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді, з роботою: «Збереження біорізноманіття».
ІV. Нагородити дипломами Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за ІІІ місце у
Всеукраїнському юнацькому фестивалі «В об’єктиві натураліста – 2021»:
Номінація: «Краща фоторобота»
1.
Білозор Ярославу, ученицю 8 класу, вихованку гуртка «Лікарські
рослини» Чернігівської обласної станції юних натуралістів на базі Новгород –
Сіверської державної гімназії імені К.Д. Ушинського, з роботою: «Повторне
несвоєчасне квітування-наслідки температурних аномалій».
2.
Гербу Марію, ученицю 5 класу, вихованку Екологонатуралістичного центру для дітей та юнацтва Надвірнянської міської ради
Івано-Франківської області, з роботою: «Біоіндикатори повітря».
3.
Єременко Вероніку, ученицю 8 класу, вихованку Комунального
закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»
Херсонської обласної ради, з роботою: «Степові дороги до моря».

4.
Красільнікову Владу, ученицю 6-В класу загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів № 1 Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району
Полтавської області, з роботою: «Любов і турбота веде до відродження».
5.
Малієнко
Поліну,
ученицю
4
класу
Андріївського
багатопрофільного закладу загальної середньої освіти Андріївської селищної
ради Бердянського району Запорізької області, вихованку гуртка «Юні
валеологи» Запорізького обласного центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді, з роботою: «Первоцвіти Бердянщини».
6.
Міщенко Софію, вихованку студії «Пролісок» при комунальному
закладі «Знаменівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2»
Піщанської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської області,
з роботою: «Дивосвіт нашого краю».
Номінація: «Кращий відеофільм»
1.
Грабчак Анастасію, ученицю Комунального закладу «Тетіївський
освітній центр – опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 3»
Тетіївської міської ради Київської області, з роботою: «Ці птахи вірності й
краси».
2.
Гуменюк
Юлію,
вихованку
комунального
позашкільного
навчального закладу «Станція юних натуралістів Тернівського району
Криворізької міської ради» Дніпропетровської області, з роботою: «Сон
чорніючий – операція повернення».
3.
Мізірного Михайла, вихованця Комунального закладу «Луганський
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді», з
роботою: «Кремінщина – зелена оаза Луганщини».
4.
Скрипник Софію, ученицю 10 класу, вихованця Великописарівської
станції юних натуралістів Великописарівської районної ради Сумської області, з
роботою: «Дослідження кількісного складу популяції риб у річці Ворсклі в
межах Гетьманського НПП».
5.
Третякову Вероніку, Кулаковську Софію, Кравченка Михайла, учнів
6 класу Красноградського ліцею № 5 Красноградської міської ради Харківської
області, з роботою: «Збереження біорізноманіття Красноградщини».
Номінація: «Кращий відеоролик (відеокліп)»
1.
Боряк Катерину, вихованку гуртка «Екологічне краєзнавство»
Центру дитячої та юнацької творчості «ЗОРІТ» Новоукраїнської міської ради
Кіровоградської області, з роботою: «Біорізноманіття ландшафтного заказника
місцевого значення «Квіти на скелях».
2.
Кулакевич
Олександру,
ученицю
10
класу
Біловізької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рокитнівського району Рівненської
області, з роботою: «Збережемо біорізноманіття».
3.
Павленко Дарину, Шерстюк Дар’ю, ученицю 8-А класу, вихованку
Комунальної організації (установа, заклад) Шостинська міська станція юних
натуралістів Шостинської міської ради Сумської області, з роботою:
«Збережемо природу Шостикинщини».

4.
Черкасову Вікторію, Домніну Альону, учениць 11 класу, вихованок
Дворічанського Центру дитячої та юнацької творчості Дворічанського району
Харківської області, з роботою: «Казкова Дворічанщина».
5.
Якименко Юліану, ученицю 10 класу, вихованку гуртка «Учнівське
лісництво» Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради, з роботою: «Стежками
українських Карпат».
Номінація: «Кращий слайд-фільм»
1.
Андрєєва Станіслава, вихованця Комунального закладу «Центр
позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради Запорізької області, з
роботою: «Рідкісні та зникаючі види рослин Мелітопольського району».
2.
Волошина Тимура, учня 6 класу, вихованця гуртка «Сучасне
озеленення» Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради, з роботою: «Збережемо
біорізноманіття Карпат, воно неповторне».
3.
Глущенко
Анастасію,
ученицю
10
класу,
вихованку
Великописарівської станції юних натуралістів Великописарівської районної
ради Сумської області, з роботою: «Збереження рослинного біорізноманіття
Великописарівщини».
4.
Клименко Дарину, ученицю Стовп’янського навчально-виховного
об’єднання «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад
дошкільної освіти» Дівичківської сільської ради Київської області, з роботою:
«Маємо ще час виправити помилки».
5.
Ковалевич Вікторію, ученицю 10 класу Масевицького ліцею
Рокитнівської селищної ради Рівненської області, з роботою: «Дбаємо про
природу».
V. Нагородити грамотами Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за участь у
фінальному етапі Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві
натураліста – 2021»:
1.
Білецьку Христину, Мельник Марію-Вікторію, Бузікевич Лію,
учениць Радехівського опорного закладу загальної середньої освіти Львівської
області, з роботою: «Життя без сміття».
2.
Бойчук Лесю, ученицю 11 класу Зарожанського навчальновиховного комплексу І-ІІІ ступенів Чернівецької області, з роботою: «Челендж
– суботник «Чистий ліс».
3.
Бурковського Іллю, учня Комунального опорного закладу освіти
«Чорнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Октянської селищної ради
Подільського району Одеської області.
4.
Бурмака Михайла, учня 10 класу Ганнівської загальльноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Петрівської селищної ради Олександрівського району
Кіровоградської області.
5.
Ваврик Христину, ученицю 6 класу, вихованку гуртка «Екологічна
стилістика» Позашкільного комунального навчального закладу «Центр дитячої
та юнацької творчості» Бережанської міської ради Тернопільської області, з

роботою: «Відкасники – унікальні реліктові рослини ботаніко-ентомологічного
заказника Голиця».
6.
Васечко Юлію, Савіцьку Соломію, учениць Великомостівського
опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Львівської області, з
роботою: «Збережемо рідний край».
7.
Вихованців гуртка «Лісовий воркшоп» Комунального закладу
Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»,
учнівський колектив Розкішнянського навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – медичний ліцей» Київської області, з
роботою: «Збережемо наші ліси».
8.
Дричак Яну, ученицю 10 класу, вихованку Надвірнянського екологонатуралістичного центру для дітей та юнацтва Надвірнянської міської ради
Івано-Франківської області, з роботою: «Квітковий розмай».
9.
Жиліну Марину, Пушкаревську Марію, вихованок Комунального
закладу «Міський Центр дитячої творчості» Білгород-Дністровської міської
територіальної громади Білгород-Дністровського району Одеської області.
10. Леоненка Олега, учня 9 класу Озерянського закладу загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів Варвинської селищної ради Прилуцького
району Чернігівської області з роботою: «Ботанічний заказник місцевого
значення «Гамаліївщина» - один з найкращих лісових масивів листяних лісів
Чернігівщини».
11. Ненько Дарію, вихованку гуртка «Юнкор» Полтавського обласного
еколого-натуралістичного
центру
учнівської
молоді,
з
роботою:
«Біорізноманіття Полтавщини».
12. Нєчкіну Аліну, вихованку гуртка «Гідробіологія» Клубу юних
моряків «Екватор» з флотилією Запорізької області, з роботою: «Збережемо
ліс».
13. Панкову Альону, ученицю 8 класу, вихованку Комунального закладу
«Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської
обласної ради, з роботою: «На заповідних тропах Приазов’я».
14. Петрук Роксолану, ученицю 10 класу, вихованку гуртка «Учнівське
лісництво» Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради, з роботою: «Ліс – одвічна
симфонія душі».
15. Попович Роксолану, вихованку гуртка «Знавці лікарських рослин»
Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді Івано-Франківської обласної ради, з роботою: «Збережімо первоцвіти».
16. Поповського Вячеслава, Захарченко Валерію, учнів 9 класу
Зайцівського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Бахмутської
міської ради Донецької області, з роботою: «Збереження біорізноманіття».
17. Рикун Софію, ученицю 5-А класу, вихованку Комунального закладу
«Дитячий центр» Михайлівської селищної ради Михайлівського району
Запорізької області. з роботою: «Збереження флори і фауни».
18. Сидор Вікторію, ученицю 10 класу Андріяшівського закладу
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Роменського району Сумської області,

з роботою: «Повторне несвоєчасне квітування-наслідки температурних
аномалій».
19. Сороку Ліану, Макачеву Марію, вихованок гуртка «Юні охоронці
природи» комунального закладу «Кіровоградський обласний центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді», з роботою: «Перлина степового
краю».
20. Стрілецьку Тетяну, ученицю Богуславського ліцею № 2
Богуславської міської ради Київської області, з роботою: «Турчин ліс».
21. Філімонову Тетяну, Мірошниченка Олександра, Петровського
Віталія, вихованців Дворічанського Центру дитячої та юнацької творчості
Дворічанського району Харківської області, з роботою: «Охорона крейдяних
ландшафтів».
22. Щербинську Марію, ученицю Херсонської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 45 Херсонської міської ради, з роботою: «Дика природа півдня
України».
VI. Надати подяки Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України керівникам робіт
за сприяння та забезпечення успішного науково-педагогічного супроводу
учнівських розробок у Всеукраїнському юнацькому фестивалі «В
об’єктиві натураліста» 2021:
1.
Антоненко
Тамарі
Володимирівні,
вчителю
біології
Андріяшівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Роменського
району Сумської області.
2.
Ауловій Олені Андріївні, культорганізатору Комунального
позашкільного навчального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді» Обухівської селищної ради Дніпропетровської області.
3.
Бабай Людмилі Василівні, методисту Дворічанського Центру
дитячої та юнацької творчості Дворічанського району Харківської області.
4.
Баденко Анні Андріївні, вчителю біології Виноградівського закладу
повної загальної середньої освіти ім. О.М. Соценка Олешківського раойну
Херсонської області.
5.
Балан Наталії Володимирівні, керівнику гуртків Комунального
закладу «Глибочицький районний будинок творчості дітей та юнацтва»
Чернівецького району Чернівецької області.
6.
Безручко Любові Степанівні, вчителю біології Великомостівського
опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Львівської області.
7.
Білій Аліні Михайлівні, керівнику гуртків Комунального
позашкільного навчального закладу «Центр туризму і краєзнавства учнівської
молоді» Хмельницької області.
8.
Білозор Галині Олексіївні, керівнику гуртка «Лікарські рослини»
Чернігівської обласної станції юних натуралістів на базі Новгород – Сіверської
державної гімназії імені К.Д. Ушинського.
9.
Бокій Людмилі Іванівні, завідувачці відділу інформаційнометодичної роботи, керівнику гуртка «Екологічний театр» дитячої відеостудії

«Дивосвіт» Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді.
10. Бондар А.М., вчителю Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 45 Херсонської міської ради.
11. Боровенській Р.А., вчителю закладу освіти «Криворізький
навчально-виховний комплекс № 35 «Загальноосвітня школа I – III ступенів
Багатопрофільний
ліцей
«Імпульс»
Криворізької
міської
ради
Дніпропетровської області.
12. Бриль
Вікторії
Сергіївні,
директору,
керівнику
гуртка
Великописарівської станції юних натуралістів Великописарівської районної
ради Сумської області.
13. Височан Д.О., керівнику гуртка Комунального закладу «Міський
Центр дитячої творчості» Білгород-Дністровської міської територіальної
громади Білгород-Дністровського району Одеської області.
14. Власенко Оксані Миколаївні, вчителю Комунального закладу
«Тетіївський освітній центр – опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ
ступенів № 3» Тетіївської міської ради Київської області.
15. Гайченя Миколі Анатолійовичу, керівнику гуртка Комунального
закладу «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради
Запорізької області.
16. Галатюк Наталії Володимирівні, вчителю біології Костопільської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Костопільського району
Рівненської області.
17. Герасименко Л.І., керівнику студії «Пролісок» при комунальному
закладі «Знаменівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2»
Піщанської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровської
області.
18. Гербі Марії Юріївні, керівнику гуртків Еколого-натуралістичного
центру для дітей та юнацтва Надвірнянської міської ради Івано-Франківської
області.
19. Глуховецькій Вікторії Вікторівні, методисту Комунального закладу
«Покотилівська станція юних натуралістів Височанської селищної ради
Харківського району Харківської області».
20. Голубчик Т., вчителю біології Чернівецької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 4.
21. Горобець Тамарі Миколаївні, вчителю географії Зарожанського
навчально-виховного комплексу І-ІІІ ступенів Чернівецької області.
22. Гудзь Яні Романівні, керівнику гуртка «Юнкор» Полтавського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
23. Гусленко
Ліні
Олегівні,
педагог-організатору
Носівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Носівської міської ради
Чернігівської області.
24. Даценко Т.Ю., керівнику гуртка позашкільного навчального закладу
«Центр дитячої та юнацької творчості «Сонях» Криворізької міської ради
Дніпропетровської області.

25. Димашевській
Христині
Богданівні,
керівнику
гуртків
Позашкільного комунального навчального закладу «Центр дитячої та юнацької
творчості» Бережанської міської ради Тернопільської області.
26. Дмитрів Лілії Михайлівні, керівнику гуртків основ комп’ютерної
графіки, web – та основ інформаційних технологій Долинського будинку
дитячої та юнацької творчості Івано-Франківської області.
27. Друп Олені Вікторівні, вчителю географії Бахмутського навчальновиховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.№11 – багатопрофільний
ліцей» Бахмутської міської ради Донецької області.
28. Дубській Сніжані Дмитрівні, вчителю географії Виноградівського
закладу повної загальної середньої освіти ім. О.М. Соценка Олешківського
раойну Херсонської області.
29. Дужук Сніжані Андріївні, завідувачці методичного відділу
комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської міської ради.
30. Запоріжській Катерині Анатоліївні, вчителю Богуславського ліцею
№ 2 Богуславської міської ради Київської області.
31. Заслонкіній О.П., керівнику гуртка комунального закладу
«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді» на базі Чернівецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4.
32. Згонник Оксані Вікторівні, вчителю Красноградського ліцею № 5
Красноградської міської ради Харківської області.
33. Зорі Ганні Сергіївні, керівнику гуртків Комунального закладу
«Покотилівська станція юних натуралістів Височанської селищної ради
Харківського району Харківської області».
34. Клименко Анатолію Миколайовичу, вчителю Стовп’янського
навчально-виховного об’єднання «Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ
ступенів – заклад дошкільної освіти» Дівичківської сільської ради Київської
області.
35. Костіній Н.М., керівнику клубу «Дебати» Херсонського центру
дитячої та юнацької творчості.
36. Кохановській Оксані Василівні, методисту Комунальної організації
(установа, заклад) Шостинська міська станція юних натуралістів Шостинської
міської ради Сумської області.
37. Кравченко Антоніні Леонідівні, керівнику гуртка «Екологічне
краєзнавство» Центру дитячої та юнацької творчості «ЗОРІТ» Новоукраїнської
міської ради Кіровоградської області.
38. Крук Оксані Богданівні, вчителю початкових класів, керівнику
гуртка Великомостівського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ
ступенів Львівської області.
39. Кухар Ірині Миколаївні, керівнику гуртка «Сучасне озеленення»
Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді Івано-Франківської обласної ради.
40. Левицькій Іванні Дмитрівні, керівнику гуртків Івано-Франківського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді ІваноФранківської обласної ради.

41. Лящук Наталії Іванівні, вчителю біології Масевицького ліцею
Рокитнівської селищної ради Рівненської області.
42. М’ягкій Наталії Дмитрівні, керівнику гуртка Васильківської міської
станції юних натуралістів Київської області.
43. Маликовій Є.Г., вчителю біології Зайцівського закладу загальної
середньої освіти І-ІІ ступенів Бахмутської міської ради Донецької області.
44. Малієнко Юлії Миколаївні, вчителю біології та географії
Андріївського багатопрофільного закладу загальної середньої освіти
Андріївської селищної ради Бердянського району Запорізької області, керівник
гуртка «Юні валеологи» Запорізького обласного центру екологонатуралістичної творчості учнівської молоді.
45. Мовчан Ользі Миколаївні, методисту, керівнику гуртка
Великописарівської станції юних натуралістів Великописарівської районної
ради Сумської області.
46. Насоненко Н.Є., керівнику гуртка «МультDrive» закладу освіти
«Криворізька гімназія № 127» Криворізької міської ради Дніпропетровської
області.
47. Невиняк Уляні Юріївні, керівнику гуртка «Знавці лікарських
рослин» Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради.
48. Нєчкіній Ользі Олексіївні, керівнику гуртка «Гідробіологія» Клубу
юних моряків «Екватор» з флотилією Запорізької області.
49. П’ятковській Любові Іванівні, керівнику гуртка «Учнівське
лісництво» Івано-Франківського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради.
50. Павлечко Ірині Богданівні, керівнику гуртка «Юні квітникарі»
Надвірнянського еколого-натуралістичного центру для дітей та юнацтва
Надвірнянської міської ради Івано-Франківської області.
51. Пархоменко Наталії Новомирівні, керівнику гуртка «Юні екологи»
Комунального позашкільного навчального закладу «Станція юних натуралістів
Тернівського району» Криворізької міської ради Дніпропетровської області.
52. Пастушковій А.В., керівнику гуртка комунального закладу
«Міський еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді»
виконавчого комітету Марганецької міської ради Дніпропетровської області.
53. Петровій Світлані Василівні, керівнику гуртка Комунального
закладу «Луганський обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді».
54. Пирогову
Ігорю
Анатолійовичу,
керівнику
гуртка
«Фотонатуралісти» Комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради.
55. Поляковій Ользі Петрівні, вчителю Красноградського ліцею № 5
Красноградської міської ради Харківської області.
56. Примак Олені Миколаївні, вчителю біології Біловізької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Рокитнівського району Рівненської
області.

57. Романченко Вікторії Юріївні, керівнику гуртка Дитячого естетиконатуралістичного центру «Камелія» Броварської міської ради Київської
області.
58. Руднєвій Оксані Василівні, керівнику гуртка «Лісовий воркшоп»
Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та
юнацтва Київщини».
59. Салагор Оксані Геннадіївні, керівнику гуртка «Основи фенології»
Міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
Чернівецької міської ради.
60. Стеблині Ользі Олександрівні, керівнику гуртка «Юні охоронці
природи» комунального закладу «Кіровоградський обласний центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді» на базі комунального закладу
«Долинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. А.С. Макаренка
Долинської міської ради» Кіровоградської області.
61. Сухомлин
Ірині
Олексіївні,
вчителю
Білоцерківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Білоцерківської міської ради
Київської області.
62. Сушко Дар’ї Володимирівні, керівнику гуртка «Юні фотоекологи»
Комунального закладу «Дитячий центр» Михайлівської селищної ради
Михайлівського району Запорізької області.
63. Терещенко Ніні Михайлівні, вчителю біології, керівнику шкільного
лісництва 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.
64. Тихоненко Катерині Леонідівні, педагог – організатору Тернівського
навчально – виховного комплексу «загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад» Лиманської міської ради Донецької області.
65. Федорову Вадиму Миколайовичу, керівнику гуртка «Юні охоронці
природи» комунального закладу «Кіровоградський обласний центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді» на базі Добронадіївського
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Попельнастівської сільської
ради Олександрійського району Кіровоградської області.
66. Хомі Зоряні Богданівні, вчителю Гранки-Кутівська загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів Новороздільської міської ради Львівської області.
67. Христин Наталії Андріївні, вчителю Радехівського опорного
закладу загальної середньої освіти Львівської області.
68. Шереш Світлані Станіславівні, керівнику гуртка «Флористика і
фітодизайн в інтер’єрі» Виноградівського районного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Закарпатської області.
69. Шинкарчук Оксані Вадимівні Решетилівської філії Полтавського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
70. Шишова –Волошиній Оксані Ігорівні, керівнику гуртка «Юні
фотонатуралісти» Комунального позашкільного навчального закладу «Станція

юних натуралістів Тернівського району» Криворізької міської ради
Дніпропетровської області.
71. Щербині Валентині Миколаївні, методисту, вчителю хімії та біології
Озерянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Варвинської
селищної ради Прилуцького району Чернігівської області.
72. Щурик Дарії Олександрівні, педагог-організатору Ганнівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрівської селищної ради
Олександрійського району Кіровоградської області.
VII. Надати подяки Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за високий
професіоналізм та роботу в журі Всеукраїнського юнацького фестивалю
«В об’єктиві натураліста – 2021»:
1.
Абсурдову Руслану, голові журі, креативнову директору фестивалю,
фотохудожнику, керівнику студії «Absurdov».
2.
Бень Наталії Володимирівні, координатору фестивалю, завідуючій
відділу екології та охорони природи Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України.
3.
Ковтязі Олені Володимирівні, керівнику гуртка лабораторії
практичної екології Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України.
4.
Найді Надії Василівні, завідуючій зоолого-тваринницького відділу
Національного
еколого-натуралістичного
центру
учнівської
молоді
Міністерства освіти і науки України.
5.
Шеремет Вероніці Юріївні, ветеринарному лікарю Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і
науки України.
6.
Щепкіну Євгенію Юрійовичу, дизайнеру, методисту Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і
науки України.
VIII. Адміністрація та педагогічний колектив Національного
еколого-натуралістичного центру Міністерства освіти і науки України
висловлює щиру подяку керівникам департаментів освіти і науки
обласних, районних і міських державних адміністрацій, керівникам та
педагогічним працівникам закладів позашкільної та загальної середньої
освіти за підготовку учнівської молоді, організацію та проведення
Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста – 2021».

Директор

Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ

