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Міністерство освіти і науки України 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

НАКАЗ 
 

м. Київ 

 

«30» вересня 2020 р.                                                                                                                  № 53 

 

Про підсумки Всеукраїнського  

юнацького фестивалю  

«В об’єктиві натураліста – 2020» 

 

Відповідно до Плану Всеукраїнських і міжнародних організаційно-

масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2020 рік (за основними 

напрямами позашкільної освіти), Національним еколого-натуралістичним 

центром учнівської молоді Міністерства освіти і науки України. 

Тема Фестивалю «В об’єктиві натураліста – 2020» - «Країні Юннатії-95» 

Мета фестивалю - активізація роботи з учнівською молоддю щодо 

вирішення екологічних і природоохоронних проблем, залучення її до 

активної природоохоронної діяльності, формування екологічної свідомості та 

дбайливого ставлення до природи.  

Учасниками заочного етапу Фестивалю стали учні загальноосвітніх, 

професійно-технічних і позашкільних навчальних закладів – переможці 

обласних етапів Фестивалю з 21 області: Вінницької, Волинської, Донецької, 

Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, 

Кіровоградської, Київської, Львівської, Луганської, Миколаївської, Одеської, 

Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, 

Херсонської, Дніпропетровської,  Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та 

Чернігівської областей.  

На заочний етап конкурсу надіслано 130 конкурсних робіт у 

номінаціях: «Краща фоторобота» (65 роботи), «Кращий слайд-фільм» (32 

робіт), «Кращий відеоролик (відеокліп)» (17 робіт), «Кращий відеофільм» (17 

робіт).  

Учасниками заочного етапу Фестивалю стали команди з 22 областей. За 

результатами проведення фінального етапу Всеукраїнського юнацького 

фестивалю «В об’єктиві натураліста – 2020», на підставі рішення журі 

 

НАКАЗУЮ: 

I. Визнати переможцями заочного етапу Всеукраїнського юнацького 

фестивалю «В об’єктиві натураліста – 2020» та нагородити дипломом 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді першого 

ступеня: 
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у номінації «Краща фоторобота»: 

- Ученицю Лобунову Анастасію (керівник Чернова Н.І.), 

Одеський навчально-виховний комплекс №67 «Загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів - ліцей» Одеської міської ради, назва роботи «Одна країна на 

всіх». (85 балів)  

- Ученицю Самойленко Юлію (керівник Пирогов І.А.), гурток 

«Фотонатуралісти», Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді» Херсонської обласної ради, назва роботи «Весна вирує». (83 

бали)  

- Учня 7 класу Греся Олександра (керівник Шуляченко А.О.), 

Мостівський навчально-виховний комплекс середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Мостівської сільської ради, Миколаївської області. (79 балів)  

 

у номінації «Кращий слайд-фільм»: 

- Ученицю Овчарук Валерію (керівник Тимошевська І.Ю.), 

Ренійський центр дитячої та юнацької творчості (Мистецтво масмедія) 

Одеської області, назва роботи «Юннатівський рух. Історична 

ретроспектива». (74 бали) 

- Ученицю Касімбекову Юлію (керівник Шевченко О.А.), 

міська станція Юннатів міста Миколаєва (гурток «Юні екскурсоводи»), 

назва роботи «Країні Юннатії-95». (69 балів) 

- Колективну роботу учнів 11 класу Миропільського шкільного 

лісництва «Паросток»  (керівник Рибальченко Ю.В.), Миропільська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Житомирської області, назва роботи 

«Ми юннати-просто клас! Подивіться всі на нас!» (67 балів) 

 

у номінації «Кращий відеоролик»: 

- Ученицю 9 класу Годунову Злату (керівник Чупрун О.С.), 

Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №35, назва роботи 

«Кінець Всесвіту». (92 бали) 

- Ученицю 5 класу Севрук Софію (керівник Умнова Н.М.), 

Денищівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. В.Г. Бондарчука 

Житомирської області, назва роботи «Дива природи в об’єктиві 

натураліста». (85 балів) 

- Ученицю 7 класу Бізілію Софію (керівник Бокій Л.І.), 

Закарпатський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської 

молоді, назва роботи «ЗОЕНЦ – куточок живої природи». (82 бали) 

 

у номінації «Кращий відеофільм»: 

- Колективну роботу Кривонос Анастасії, Протасова Дениса, 

Задорожнього Константина, Купріна Матвія (керівник Палагута В.В.), 

Комунальний заклад «Близнюківський ліцей Близнюківської районної 

ради Харківської області», назва роботи «Країні Юннатії-95». (82 бали) 

- Колективну роботу учнів 7 класу Габора Станіслава, Попика 

Романа, Лагоди Сергія (керівник Дужук С.А.),Рівненський Навчально-
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виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 

Спеціалізована спорт.-школа №26 Рівненської міської ради», вихованців 

гуртка «Екологічний дизайн» комунального закладу «Станція юних 

натуралістів» Рівненської обласної ради, назва роботи «Країна Юннатія 

запрошує!». (78 балів) 

- Учениць 9-Б класу Бохорєву Ніколь, Меншикову Анастасію 

(керівник Завгородня Г.А.)Херсонської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів №57 з поглибленим вивченням іноземних мов Херсонської 

міської ради, назва роботи «Країні Юннатії-95». (72 бали) 

 

II. Визнати призерами заочного етапу Всеукраїнського юнацького 

фестивалю «В об’єктиві натураліста – 2020» та нагородити дипломом 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді другого 

ступеня:  

 

у номінації «Краща фоторобота»: 

- Ученицю 9 класу Лещенко Софію (керівник Лещенко І.А.), 

гурток «Пізнаємо свій рідний край», Загальноосвітня школа № 4 

Лиманської міської ради, Донецька область. (72 балів) 

- Ученицю 7 класу Горобченко Кіру (керівник Кисіль Ю.М.), 

гурток «Еколого-краєзначий гурток», Рідкодубівська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів, Дворічанської районної ради, Харківської області. (70 

балів) 

- Ученицю 10 класу Ковальчук Кароліну (керівник Зазеленчук 

Д.В.), Погорілівськийзаклад загальної середньої освіти Юрковецької 

сільської ради Застанівського району Чернівецької області, назва роботи 

«Яка краса навколо нас, а ми її не помічаємо». (70 балів)      

- Колективну роботу учнів 7 класу (керівник Непша І.В.), 

Возсіяцький ліцей, с. Возсіяцьке, Єланецький район Миколаївської 

області, назва роботи «Заквітчані». (69 балів)   

- Колективну роботу вихованців гуртка «Ландшафтний 

дизайн», Станції юних натуралістів міста Ковеля Цюрика Олександра, 

Павлович Ольги (керівник Майсак Н.С.), Волинська область. (69 балів) 

- Учня Осьмака Євгена (керівник Пирогов І.А.), гурток 

«Фотонатуралісти», Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді» Херсонської обласної ради, назва роботи «Обід». (69 балів) 

- Роботу учнів Миропільського шкільного лісництва 

«Паросток» (керівник Рибальченко Ю.В.), Миропільська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів (68 балів)  

 

у номінації «Кращий слайд-фільм»: 

-                       Ученицю 9 класу Парьоха Ірину, опорний комунальний заклад 

“Могилівська ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. І.М. Шишканя” Могилівської сільської 
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ради, вихованка філії “Шафран” КЗО “ОЕНЦДУМ”, назва робота 

“Продовжуючи традиції” (67 балів) 

-                   Колективну роботу вихованців гуртка “Основи комп’ютерного 

моделювання з хіміко-біологічним нахилом ” КЗО “ОЕНЦДУМ”, назва 

роботи “Країна радості й добра”. (67 балів) 

- Ученицю 11 класу Муштій Юлію, Шевська середня 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів с. Шевське, Магдалинівського 

району Дніпропетровської області,  назва робота “95 років юннатівському 

руху України” (66 балів) 

- Учнівське лісництво «Совенятко», Роменська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 11 Житомирської області. (66 балів) 

- Ученицю 8 класу Соляник Валерію (керівник Коверко І.О.), 

Обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді при 

Зеленоярьскому закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Миколаївської районної ради, назва роботи «Країні Юннатії-95». (66 

балів) 

- Ученицю 6 класу Качинську Наталію (керівник Цибульська 

І.Ф.), Центр позашкільної освіти Ківерцівської районної ради Волинської 

області, назва робота «Цікаві миті нашого юннатівського життя…».(65 

балів) 

- Колективну роботу вихованців гуртка “Юні бджолярі”  

комунального закладу  “Горянівський навчально-виховний комплекс – 

середня загально освітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад” Дніпровської районної ради, назва роботи “30 років в країні 

Юннатії”. (64 бали) 

- Ученицю 6 класу Костенко Маргариту (керівник Костенко 

І.М.), Первомайська міська станція юних натуралістів, Миколаївська 

область, назва роботи «Первомайська міська СЮН: від минулого до 

сьогодення». (63 бали) 

 

у номінації «Кращий відеоролик»: 

- Колективну роботу Рубіжанської Дар’ї, Руденко Софії, Зорі 

Кирила, Дудкіної Анастасії (10-13 років) (керівники Зоря Г.С, Шевченко 

В.А.), Покотилівська станція юних натуралістів Харківської районної 

ради Харківської області, назва роботи «Країні Юннатії-95». (76 бали) 

- Учня Мардара Ігоря (керівник Янчишена О.С.), Білгород- 

Дністровська школа І-ІІІ ступенів №5 Одеської області, назва роботи 

«Геть екологічному спруту». (70 балів) 

- Учня 10 класу Оборожнього Артема, Полтавська 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 Полтавської міської ради 

Полтавської області, назва роботи «95-річчя Юннатівського руху». (69 

балів) 

- Учня Робейко Артема, вихованця студії “Кадр” при 

комунальному закладі “Знаменівський заклад загальньої середньої освіти 
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– дошкільний заклад І-ІІІ ступенів” Піщанської сільської ради, 

Новомосковського району, назва роботи “Завжди на варті у природи…” . 

(67 балів) 

 

у номінації «Кращий відеофільм»: 

- Колективну роботу Малиновського Іллі, Рудніцької Дар’ї, 

Копач Юлії, Войцехівської Анни, Романчук Марії, Чорненької Сабіни 

(керівник Бричковська О.М.), Биківський заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів (Еколайф) Романіської районної ради, Житомирська 

область. (73 бали) 

- Ученицю Доценко Юлію (керівник Лєхан С.А.), Комунальний 

заклад «Міський центр дитячої творчості» міста Білгород-

Дністровського, Одеська область. (72 бали) 

- Колективну роботу вихованців гуртка “Юні лісівники” 

комунального  позашкільного  навчального  закладу “Центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської районної 

ради, назва роботи “Дім, де живе природа, творчість і любов”. (71 бал) 

- Учня 11 класу Федоренко Максима (16 років) (керівник 

Павлов О.А.), Черкаський районний центр дитячої та юнацької творчості, 

Черкаська область, тема «Проблема з побутовим сміттям» («SOS»). (69 

балів) 

-                   Учня 11 класу Буркацького Михайла, вихованця комунального 

закладу ”Криничанський центр учнівської молоді” Криничанська 

селищна рада, назва роботи “Історія Криничанської станції юних 

натуралістів”. (68 балів) 

 

 

III. Визнати призерами заочного етапу Всеукраїнського юнацького 

фестивалю «В об’єктиві натураліста – 2020» та нагородити дипломом 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді третього 

ступеня: 

 

у номінації «Краща фоторобота»: 

- Учня 7 класу Луцака Юрія,Середня загальноосвітня школа 86, 

м. Львів, назва роботи «Краса природи». (66 балів) 

- Учня Карпенко Микиту (керівник Пирогов І.А.), гурток 

«Фотонатуралісти», Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді», Херсонської обласної ради, Херсонська область, назва роботи 

«Затоками Сивашу». (66 балів) 

- Ученицю 3 класу Сокуренко Анастасію (керівник Дегтярьова 

Л.В.), гурток «Природа рідного краю», Дмитрівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів, Каховської районної ради, Херсонська область. (66 

балів) 
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- Учня Сидоренко Костянтина (керівник Пирогов І.А.), гурток 

«Дослідники заповідних стежок Херсонщини», Комунальний заклад 

«Генічеська районна станція юних натуралістів», Херсонська область, 

назва роботи «Миті життя». (66 балів) 

- Учня 7 класу Осовського Віктора (керівник Лавринюк А.В.), 

Києво-Святошинський районний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді (гурток «Екодизайн»), Київська область, 

назва роботи «Весела ферма». (65 балів) 

- Учня Харлова Владислава (керівник Пирогов І.А.), гурток 

«Фотонатуралісти», Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді», Херсонської обласної ради, Херсонська область, назва роботи 

«Після дощу». (64 бали) 

- Ученицю 10 класу Толпеко Олександру (керівник Івченко 

Н.Д.), гурток «Юні екологи», Бурчацька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Михайлівської селищної ради, Михайлівського району, 

Запорізької області, назва роботи «Природа не терпить 

безвідповідального відношення до себе!» (64 бали) 

- Учня 10 класу Цубера Івана (керівник Ферима А.І.), 

Тячівський районний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, 

селище міського типу Буштино Тячівського району,Закарпатська область, 

назва роботи «Посади своє деревце». (63 бали) 

- Ученицю Шевчук Галину (керівник Шиян Г.Г.) гурток 

«Аматори рослинництва», Івано-Франківська міська дитяча екологічна 

станція, Івано-Франківська область, назва роботи «Працюючи - 

навчаємось». (62 бали) 

- Ученицю Міщенко Софію, вихованку гуртка “Пролісок” 

комунального закладу Знаменівський заклад загальної освіти І-ІІІ 

ступенів № 2 Піщанської сільської ради, робота “Мене дивує світ 

природи”. (62 бали) 

- Ученицю 5 класу Боженко Марію (керівник Філіпенко О.Г.),  

гурток «Юні квітникарі», Піддубненська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів, Донецька область. (62 бали) 

- Учня 9 класу Платоненка Артема (керівник Нікіфорова А.В.), 

Казанківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 1, 

селище міського типу Казанка, Миколаївська область, назва роботи 

«Метелики рідного краю». (62 бали) 

- Ученицю 7 класу Заваду Валерію (керівник Лоцман Т.В.), 

Комунальний заклад Кіровоградський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді, гурток «Юні орнітологи», 

Кіровоградська область, назва роботи «Юннатівський рух 

Кіровоградщини». (61 бал) 

- Ученицю Тернавську Валерію (керівник Пирогов І.А.), гурток 

«Фотонатуралісти», Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді» Херсонської обласної ради, Херсонська область, назва роботи 

«Арабатське узбережжя». (61 бал) 
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- Ученицю Стрюкову Дар’ю (керівник Пирогов І.А.), гурток 

«Фотонатуралісти», Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді» Херсонської обласної ради, Херсонська область, назва роботи 

«Сусідка». (61 бал) 

- Ученицю 8 класу Михальчук Владу (керівникГнибіда С.А.), 

гурток «Юні фото натуралісти», Донецький обласний еколого-

натуралістичний центр, Піддубненська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Великоновосілківської районної ради, Донецька область.(60 

балів) 

- Ученицю 4 класу Атмажову Парасковію (керівник Атмажова 

П.М.), гурток «Друзі природи», Криничненська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів, с. Криничне, Одеська область.(60 балів) 

- Ученицю 10 класу Рибчинську Дарину (керівник Бітнер Г.В.), 

Кошилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Заліщицького району, 

Тернопільська область, назва роботи «Наші пернаті друзі». (59 балів) 

- Колективну роботу вихованців гуртка «Юні друзі природи» 

(керівник Чайка Н.В.) Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді, Полтавська область. (59 балів) 

- Ученицю 9 класу Вакарчук Аліну, Центр позашкільної освіти 

Голопристанської районної адміністрації, с. Малі Копані, Херсонська 

область. (59 балів) 

- Ученицю Панкову Альону (керівник Пирогов І.А.), гурток 

«Дослідники заповідних стежок Херсонщини», Комунальний заклад 

«Генічеська районна станція юних натуралістів», Херсонська область, 

назва роботи «Хотинська фортеця». (59 балів) 

- Ученицю 7 класу Ноуренко Ганну (Атмажова П.М.), гурток 

«Друзі природи», Криничненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, с. 

Криничне , Одеська область. (59 балів) 

- Учня 9 класу Гонтарука Олега (керівник Шуляченко А.О.), 

Мостівський навчально-виховний комплекс середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Мостівської сільської ради, Миколаївської області. (59 балів) 

- Ученицю 9 класу Роторян Вікторію (керівник Бабенко С.Л.), 

Білоусівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів, с. 

Білоусівка, Миколаївська область, назва роботи «Юннат – це модно». (59 

балів) 

 

у номінації «Кращий слайд-фільм»: 

- Колективну роботу учнів 9 класу Бєлєнової Валерії, Бєлих 

Тетяни, Васильчук Анастасії, Швець Єлизавети (керівник ЗадвірнийО.П.), 

обласний еколого-натуралістичний Центр учнівської молоді на базі 

Трихатського закладу загальної середньої освіти Ольшанської сільської 

ради, Житомирська область, назва роботи «Країні Юннатії-95, а нам - 

20». (62 бали) 

- Ученицю П’ятницьку Ірину (керівник Пащенко О.Г.), 

Опорний заклад Вирішальненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
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Лохвицької районної ради Полтавської області, назва роботи 

«Юннатський рух в історії моєї школи. Нам – 88». (62 бали) 

- Ученицю 5 класу Сороку Ліану (керівник Федоров В.М.), 

Добронадіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Кіровоградська 

область, назва роботи «Візьмемось за руки - збережемо Планету». (62 

бали) 

- Учня 6 класу Мізірного Михайла (керівник Петрова С.В.), 

Комунальний заклад «Луганський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді»,Луганська область, назва 

роботи «Нас не злякають перепони, бо знаємо - Земля одна!». (62 бали) 

- Ученицю 10 класу Бондарчук Діану (керівник Грибан Л.С.), 

Вацлавпільська гімназія Пулинського району, Житомирська область, 

назва роботи «Юннати назавжди». (61 бал) 

- Ученицю 10 класу Камінську Олександру (керівник Іванюк 

Н.М.), Коднянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Житомирська 

область, назва роботи «Поезія природи». (60 балів) 

- Учнів Глобака Євгенія, Луцик Яну (керівник Балан Н.В.), 

Комунальний заклад «Глибоцький районний будинок творчості дітей та 

юнацтва, Чернівецька область, назва роботи «Біоестетичне моделювання 

сучасних систем комфортності». (60 балів) 

- Учня 7 класу Сусіка Максима (керівник Сусік І.І.), 

Виноградівський районний еколого-натуралістичний центр учнівської 

молоді, Закарпатська область, назва роботи «Чарівний світ для багатьох 

поколінь». (60 балів) 

 

у номінації «Кращий відеоролик»: 

- Учня 6 класу Порхуна Артема (керівник Порхун О.М.), 

Загальноосвітня школа № 12 м. Бердичів, Житомирська область, назва 

роботи «Природа – ось мій улюблений об’єкт». (66 балів) 

- Учениць 1 і 3 класів Христо Владиславу, Христо Ксенію 

(керівник Іванова Н.М.), Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №60, Миколаївська область, назва роботи «Наш дім - планета 

Земля». (64 бали) 

- Колективну роботу Вдовиченка Ашота, Ільченко Анастасії, 

Лисогора Валерія, Тягнія Данила (керівник Маляренко О.О.), Центр 

дитячої та юнацької творчості Світловодської міської ради 

Кіровоградської області, назва роботи «Мандруй, і ти пізнаєш світ!». (63 

бали) 

- Ученицю 8 класу Денисюк Валерію (керівник Якимчук А.П.), 

Житомирський екологічний ліцей №24, Житомирська область, назва 

роботи «Країні Юннатії-95». (63 бали) 

у номінації «Кращий відеофільм»: 

- Колективну роботу Бугаєнка Павла, Євсюкової Альбіни, 

Євсюкової Олени (керівник Чекамова О.С.), Красноградський районний 

центр дитячої та юнацької творчості Красноградської районної ради, 



9 

 

Харківська область, назва роботи «Юннатівський рух: від минулого до 

сьогодення». (68 балів) 

- Ученицю 6 класу Бех Олександру, Мостівський навчально-

виховний комплекс Мостівської сільської ради Миколаївської області, 

назва роботи «Країні Юннатії-95 або, 5 порад які врятують планету». (67 

бали) 

- Ученицю 3 класу Онищак Інну, Мостівський навчально-

виховний комплексМостівської сільської ради Миколаївської області, 

назва роботи «Країні Юннатії-95». (67 балів) 

- Роботу Дитячої студії «ФотоАРТ» (керівник Гнибіда С.А.), 

Піддубненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Донецька область, 

назва роботи «Країні Юннатії – 95! Юннатівський рух на Донеччині» (59 

балів) 

- Учня 5 класу Тітаєвського Олександра (керівник Рожкован 

Ю.А.), Комунальний заклад «Центр дитячої та юнацької творчості» 

Бобринецької міської ради Кіровоградської області, назва роботи «Юний 

агроном».( 57 балів) 

 

IV. Визнати переможцями очного етапу Всеукраїнського юнацького 

фестивалю «В об’єктиві натураліста – 2020» та нагородити дипломом 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді: 

 

у номінації «Краща фоторобота»: 

- Ученицю 6 класу Степанюк Ольгу (керівник Волтарніст Т.В.), 

Романівська гімназія Романівської районної ради, Житомирська 

область. (51 бал) 

- Учнів Большакову Соломію, Яковенка Єгора (керівник Яковенко 

О.С.), Васильківська міська станція юних натуралістів (гурток «Хімія і 

довкілля»), Київська область, назва роботи «Чисте місто – чиста 

країна». (54 балів) 

- Ученицю 6 класу Макарову Вероніку (керівник Порхун О.М.), 

Загальноосвітня школа № 12 м. Бердичів, Житомирська область, 

назвароботи «Колискажиття». (57 балів) 

- Ученицю 7 класу Радченко Аліну (керівник Радченко О.І.), 

Комунальний заклад Сумської міської ради – Сумський міський центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, Сумська 

область, назва роботи «Країна Юннатія». (56 балів) 

- Ученицю Любаєву Аліну (керівник Соловйов Г.В.), Полтавський 

обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, 

Полтавська область. (55 балів) 

- Учня 6 класу Федоренка Тараса (Федоренко Ю.М.), Куликівський 

центр позашкільної освіти, селище міського типу Куликівка, 

Чернігівська область, назва роботи «Екологічний туризм – легкий 

дотик до природи». (56 балів) 
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- Ученицю Лотоцьку Вікторію(керівник Шум’як Н.Р.), Тернопільского 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

(гурток «Людина і довкілля), Тернопілська область, назва роботи 

«Пізнаємо рідний край. Голиця». (57 балів) 

- Ученицю Попкову Юліанну (керівник Зельська О.М.), гурток «Юні 

квітникарі», Сєвєродонецький міський центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді, Луганська область, назва роботи «Погляд 

сучасного Юнната». (52 бали) 

- Ученицю 10 класу Гуду Юлію (керівник Лісничий В.В.), Сатиївський 

ліцей Дубенського району, с. Сатиїв, Рівненська область, назва роботи 

«Юннати нашого ліцею. Історія». (54 бали) 

- Ученицю 6 класу Кулик Вероніку (керівник Кулик О.С.), Комунальний 

заклад станції юних натуралістів м. Радомишль, Житомирська область. 

(50 балів) 

- Ученицю 9 класу Демирову Христину (керівник Атмажова П.М.), 

гурток «Друзі природи», Криничненська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів, с. Криничне, Одеська область, назва роботи «До чистих 

джерел». (57 балів) 

- Ученицю 10 класу Прутян Валерію (керівник Данильчак Ю.В.), 

Казанківська гуманітарна гімназія с.Велика Олександрівка, 

Миколаївська область. (55 балів) 

- Ученицю 6 класу Звєкову Вікторію (керівник Бабенко С.Л.), 

Білоусівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів, с. 

Білоусівка, Миколаївська область, назва роботи «Юннатія - минуле і 

сьогодення». (57 балів) 

- Колективну роботу вихованців гуртків «Юні натуралісти», «Цікава 

хімія» (керівник Ярушинська С.В.), Комунальний заклад Дунаєвецької 

міської ради «Станція юних натуралістів», Хмельницька область. (57 

балів) 

- Ученицю Ніколаєву Марію, вихованку гуртка «Лікарські рослини» 

(керівник Боднар Н.А.), Комунальний заклад Дунаєвецької міської 

ради«Станція юних натуралістів», Хмельницька область. (55 балів) 

- Ученицю Гергелабу Анну, (керівник Гергелаба С.В.), Комунальний 

заклад Дунаєвецької міської ради«Станція юних натуралістів», 

Хмельницька область.(54 балів) 

- Ученицю 8 класу Вітюк Марину (керівник Гоненко А.О.), Шепетівська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6, Хмельницької області. (47 балів) 

- Ученицю 8 класу Антощук Валерію (керівник Кривіцька О.М.), 

Ладигівський навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад Старокостянтинівської 

районної ради, Хмельницька область. (48 балів) 

- Учня Колтигіна Івана (керівник Захарчук В.В.), гурток «Юні фото 

натуралісти», Дитячо-юнацький центр туризму та екологічної роботи, 

м. Славута, Хмельницька область, назва роботи «Допомога нашим 

друзям». (57 балів) 
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- УчняДідича Дениса, Дитячо-юнацький центр туризму та екологічної  

роботи, м. Славута, Хмельницька область, назва роботи 

«Охоронамурашників». (51 балів) 

- Учня Захарчука Олександра, Дитячо-юнацький центр туризму та 

екологічноїроботи, м. Славута, Хмельницька область. (57 балів) 

- Ученицю 7 класу Логвиненко Юлію (керівник Савченко А.О.), 

Корсунь-Шевченківський районний центр дитячої та юнацької 

творчості, Черкаська область, назва роботи «А хатина гігантська». (53 

бали) 

- Ученицю 9 класу Кузьмічову Марину, гурток «Юні лісівники», 

Комунальний заклад «Центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді», Херсонської обласної ради, Малокопанівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, с. Малі Копані, Херсонська 

область. (57 балів) 

- УчняКопернака Дениса (керівник Пирогов І.А.), гурток «Дослідники 

заповідних стежок Херсонщини», Комунальний заклад «Генічеська 

районна станція юних натуралістів», Херсонська область, назва роботи 

«Світанок на Сивашу». (53 бали) 

- Учня Пирогова Нікіти (керівник Пирогов І.А.), гурток «Дослідники 

заповідних стежок Херсонщини», Комунальний заклад «Генічеська 

районна станція юних натуралістів», Херсонська область, назва роботи 

«Веселка моря». (57 балів) 

- Колективну роботу учнів 3 класу, гуртка «Юні друзі природи» 

(керівник Слепініна Г.Ю.), Будинок дитячої творчості Новокаховської 

міської ради, м. Нова Каховка, Херсонська область. (55 балів) 

- Ученицю 7 класу Деркач Ангеліну (керівник Гавриленко Т.П.), 

Старосільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

Великоолександрівського району, Херсонської області, назва роботи 

«Юні рослинники Старосілля». (57 балів) 

- Колективну роботу учнів 7 класу (керівник Красновид І.В.), 

Новозбур’ївського закладу базової та дошкільної освіти № 2, с. Нова 

Збур’ївка, Херсонська область, назва роботи «Планета наш дім – 

живемо у злагоді з ним». (53 балів) 

- Ученицю 8 класу Малькову Анну (керівник Якимчук Анна Петрівна), 

гурток «Фотонатуралісти», Комунальний заклад позашкільної освіти 

«Обласний еколого-натуралістичний центр» Житомирської обласної 

ради, Житомирська область, назва роботи «Весна в місті». (56 балів) 

- Ученицю 8 класу Потапову Тетяну (керівник Гнибіда С.А.), гурток 

«Юні фото натуралісти», Піддубненська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів, Донецька область. (57 балів) 

 

уномінації «Кращий слайд-фільм»: 

- Ученицю Воронюк Антоніну (керівник Воронюк В.О.), Управління 

освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради, Позашкільне 
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навчально – виховне об’єднання, Хмельницька область, назва роботи 

«95 років Країні Юннатії». (54 бали) 

- Ученицю 8 класу Зиновчук Софію (керівник Стрельченко Г.М.), 

Тетерівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Житомирська 

область, назва роботи «Країні Юннатії-95». (57 балів) 

- Ученицю Цапун Юлію (керівник Макарчук К.В.), Романівська ЗОШ І-

ІІІ Романіської районної ради, Житомирська область. (56 балів) 

- Ученицю 9 класу Маринич Руслану (керівник Баланович Л.А.), 

Заболотський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Рокитнівської районної ради, Рівненська область, назва роботи 

«Юннати Рівненщини». (56 балів) 

- Колективну роботу вихованців гуртків Дворічанського центру дитячої 

та юнацької творчості (керівник Бабай Л.В.), Харківська область, назва 

роботи «Калейдоскоп юннатівських справ». (59 балів) 

- Членів екологічної варти загону «Пролісок» (керівник Коваль Дарина), 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Кам’янець-Подільського 

району, Хмельницька область. (46 балів) 

- Чакмана Ярослава, Хмельницький обласний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді,Хмельницька область, назва роботи «Юннат – 

це дійсно на все життя». (52 бали) 

- Членів гуртка «Цікавий світ акваріума» (керівник Петренко В.Ю.), 

Полтавського обласного центру учнівської молоді, Полтавська 

область. (47 балів) 

- Каменярського Владислава,(керівник Сидій У.Я.),вихованець гуртка 

«Екологічна стилістика» Тернопільського обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді, Тернопільска область. 

(55 балів) 

- Учня 8 класу Атмажова Івана (керівник Атмажова П.М.), 

Криничненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Одеська область, 

назва роботи «Країні Юннатії-95» - «Криничне- моя мала 

Батьківщина». (54 балів) 

- Ученицю 6 класу Сурмик Софію (керівник Гаврилюк О.В.), заклад 

позашкільної освіти «Центр позашкільної освіти міста Володимира-

Волинського, еколого-натуралістичний відділ», Волинська область. 

(58 балів) 

- Членів гуртка «Дивосвіт» Карлівської районної Станції юних 

натуралістів (керівник Дузенко А.С.), Полтавська область. (56 балів) 

- Учня Терещенко Ярослава (керівник Тищенко Людмила), 

Калениківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, 

Полтавська область. (56 балів) 

 

у номінації «Кращий відеоролик»: 

- Ученицю 6 класу Молчанову Діану (керівник Мачелюк Г.М.), 

Білашівський начально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ  
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ступенів, Дошкільний навчальний заклад Здолбунівської районної 

ради, Рівненська область, назва роботи «Минуле та сьогодення 

юннатів нашого закладу». (62 бали)" 

- Ученицю Мовчан Анастасію (керівник Матвієвська О.В.), Луганський 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді,Луганська область, назва роботи «Країні Юннатії-95». (53 

бали) 

- Ученицю 8 класу Щербак Вікторію (керівник Матюк В.В.), Смяцька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новгород-Сіверської районної     

ради, Чернігівська область, назва роботи «Охороняти природу- 

екологічно і патріотично!» (58 балів) 

- Ученицю 11 класу Цимбалісту Ілону (керівник Дмитрів Л.М.), 

Долинський будинок дитячої та юнацької творчості Долинської  

районної ради, Івано-Франківська область, назва роботи «Країні 

Юннатії-95». (53 бали) 

- Учня 9 класу Шарпила Олександра (керівник Шарпило О.М.), 

Комунальний заклад Сумської міської ради Сумський міський центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, Сумська 

область, назва роботи «Екзотичний куточок у центрі міста».(52 бали) 

 

У номінації «Кращий відеофільм»: 

- Ученицю 6 класу Ходаківську Катерину (керівник Ваховська Н.О.), 

центр позашкільної освіти ім. О. Разумкова, м. Бердичів, Житомирська 

область, назва роботи «Історія Юннатівського руху у місті Бердичеві». 

(55 балів) 

- Учнів Ковтанова Ігната, Максімкіну Анну (керівник Ковтанова О.В.), 

Іванківський районний центр дитячої та юнацької творчості, селище 

міського типу Іванків, Київська область, назва роботи «Цей світ як 

казка». (54 бали) 

- Колективну роботу Кудрявцевої Дар’ї, Сердюк Анастасії (10-Б класу, 

15 років) та Давидович Ганни (9-В класу, 14 років) Херсонської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №52 Херсонської міської ради з 

поглибленим вивченням української мови (керівник Синіцький Ю.В.), 

назва роботи «Країні Юннатії-95». (53 бали) 

- Колективну роботу учениць 10 класу Козачук Олени та Виліткової 

Анастасії (Балан Володимирівна керівник) гурток «Природа рідного 

краю» Глибоцького районного будинку творчості дітей та юнацтва на 

базі Глибоцького ліцею, Чернівецька область. (56 балів) 

 

IV. Надати подяку Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді керівникам робіт переможців заочного етапу 

Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста – 2020»: 

- Черновій Н.І., Одеський навчально-виховний комплекс №67 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей» Одеської міської ради. 
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- Пирогову І.А.,Центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді». 

- Шуляченко А.О., Мостівський навчально-виховний комплекс 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Мостівської сільської ради. 

- Тимошевській І.Ю., Ренійський центр дитячої та юнацької 

творчості (Мистецтвомасмедія). 

- Шевченко О.А., міська станція Юннатів міста Миколаєва 

(гурток «Юні екскурсоводи»). 

- Рибальченко Ю.В., Миропільська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів, Миропільське шкільне лісництво «Паросток».   

- Чупрун О.С., Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №35. 

- Умновій Н.М., Денищівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенівім. В.Г. Бондарчука. 

- Бокій Л.І., Закарпатський обласний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді. 

- Палагуті В.В., Комунальний заклад «Близнюківський ліцей 

Близнюківської районної ради Харківської області». 

- Дужук С.А. ,керівник гуртка комунального закладу «Станція 

юних натуралістів» Рівненської обласної ради, Рівненський навчально-

виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- Спеціалізована 

спорт.-школа №26 Рівненської міської ради. 

- Завгородній Г.А., Херсонська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів №57 з поглибленим вивченням іноземних мов Херсонської 

міської ради. 

- Лещенко І.А., гурток «Пізнаємо свій рідний край», 

Загальноосвітня школа № 4 Лиманської міської ради. 

- Кисіль Ю.М., гурток «Еколого-краєзнавчий гурток», 

Рідкодубівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, Дворічанської 

районної ради, Харківської області.  

- Зазеленчук Д.В., Погорілівський заклад загальної середньої 

освіти, с. Погорілівка. 

- Непші І.В., Миколаївська область, Єланецький район, с. 

Возсіяцьке, Возсіяцький ліцей. 

- Майсак Н.С., гурток «Ландшафтний дизайн», Станція юних 

натуралістів міста Ковеля, Волинська область.  

- Учнівському лісництву «Совенятко». 

- Коверко І.О., Обласний еколого-натуралістичний центр 

учнівської молоді при Зеленоярьскому закладі загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів Миколаївської районної ради.  

- Цибульській І.Ф., Центр позашкільної освіти Ківерцівської 

районної ради Волинської області. 

- Костенко І.М., Первомайська міська станція юних 

натуралістів. 



15 

 

- Зорі Г.С, Шевченко В.А, Покотилівська станція юних 

натуралістів Харківської районної ради Харківської області. 

- Янчишеній О.С., Білгород-Дністровська школа І-ІІІ ступенів 

№5 Одеської області. 

- Бричковській О.М., Биківська загальноосвітня школа І-ІІІ  

ступенів (Еколайф) Романіської районної ради. 

- Лєхан С.А, комунальний заклад «Міський центр дитячої 

творчості» міста Білгорода-Дністровського Одеської області. 

- Павлову О.А., Черкаський районний центр дитячої та 

юнацької творчості. 

- Дегтярьовій Л.В., гурток «Природа рідного краю», 

Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, Каховської районної 

ради, Херсонської області. 

- Лавринюк А.В., Києво-Святошинський районний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. 

- Івченко Н.Д., Бурчацька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Михайлівської селищної ради, Михайлівського району, 

Запорізькоїобласті. 

- Феримі А.І., Тячивський районний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді, селище міського типу Буштино. 

- Шиян Г.Г., Івано-Франківська міська дитяча екологічна 

станція. 

- Філіпенко О.Г., Піддубненська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів,  Донецька область.  

- Нікіфоровій А.В., Казанківський заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів № 1, селище міського типу Казанка. 

- Лоцману Т.В., Комунальний заклад Кіровоградський 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. 

- Гнибіді С.А., Донецький обласний еколого-натуралістичний  

центр. 

- Бітнер Г.В., Кошилівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів. 

- Чайці Н.В., Полтавський обласний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді.  

- Бабенко С.Л., Білоусівський заклад загальної середньої освіти 

І-ІІ ступенів, с. Білоусівка. 

- Задвірному О.П., обласний еколого-натуралістичний Центр 

учнівської молоді на базі Трихатського закладу загальної середньої освіти 

Ольшанської сільради. 

- Пащенко О.Г., опорний заклад Вирішальненська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Лохвицької районної ради 

Полтавської області. 

- Федорову В.М., Добронадіївська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Кіровоградської області. 
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- Петровій С.В., комунальний заклад «Луганський обласний 

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді». 

- Грибан Л.С., Вацлавпільська гімназія. 

- Іванюк Н.М., Коднянська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів. 

- Балану Н.В., Комунальний заклад «Глибоцький районний 

будинок творчості дітей та юнацтва». 

- Сусіку І.І., Виноградівський районний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді. 

- Порхун О.М., Загальноосвітня школа № 12 м. Бердичів. 

- Івановій Н.М., Миколаївськазагальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №60. 

- Маляренко О.О., Центр дитячої та юнацької творчості 

Світловодської міської ради Кіровоградської області. 

- Якимчуку А.П., Житомирський екологічний ліцей №24. 

- Чекамовій О.С., Красноградський районний центр дитячої та 

юнацької творчості Красноградської районної ради Харківської області. 

- Рожкован Ю.А., Комунальний заклад «Центр дитячої та 

юнацької творчості» Бобринецької міської ради Кіровоградської області. 

- Волтарніст Т.В., Романівська гімназія Романівської районної 

ради.  

- Яковенко О.С., Васильківська міська станція юних 

натуралістів. 

- Радченко О.І., Комунальний заклад Сумськоїміської ради – 

Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді. 

- Соловйов Г.В., Полтавський обласний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді.  

- Федоренко Ю.М., Куликівський центр позашкільної освіти, 

селище міського типу Куликівка, Чернігівська область. 

- Шум’як Н.Р., Тернопільского обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді. 

- Зельська О.М., Сєвєродонецький міський центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді. 

- Лісничий В.В., Сатиївський ліцей Дубенського району, с. 

Сатиїв, Рівненська область. 

- Кулик О.С., Комунальний заклад станції юних натуралістів м. 

Радомишль, Житомирська область.  

- Данильчак Ю.В., Казанківська гуманітарна гімназія с.Велика 

Олександрівка.  

- Ярушинкьска С.В., Комунальний заклад Дунаєвецької міської 

ради «Станція юних натуралістів» Хмельницької області. 

- Боднар Н.А., Комунальний заклад Дунаєвецької міської ради 

«Станціяюнихнатуралістів» Хмельницькоїобласті.  
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- Гергелаба С.В., Комунальний заклад Дунаєвецької міської 

ради «Станція юних натуралістів» Хмельницької області.  

- Гоненко А.О., Шепетівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 6, Хмельницькоїобласті.  

- Кривіцька О.М., Ладигівський навчально-виховний комплекс 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад 

Старокостянтинівської районної ради.  

- Захарчук В.В., гурток «Юні фото натуралісти», Дитячо-

юнацький центр туризму та екологічної роботи, Хмельницька область, м. 

Славута. 

- Савченко А.О., Корсунь-Шевченківський районний центр 

дитячої та юнацької творчості. 

- Слепініна Г.Ю., Будинок дитячої творчості Новокаховської 

міської ради, м. Нова Каховка.  

- Гавриленко Т.П., Старосільська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів, Великоолександрівського району, Херсонської області. 

- Красновид І.В., Новозбур’ївського закладу базової та 

дошкільної освіти № 2, с. Нова Збур’ївка. 

- Якимчук А.П., Комунальний заклад позашкільної освіти 

«Обласний еколого-натуралістичний центр» Житомирської обласної 

ради. 

- Воронюк В.О., Управління освіти і науки Кам’янець-

Подільської міської ради, Позашкільне навчально – виховне об’єднання. 

- Стрельченко Г.М., Тетерівськазагальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів. 

- Макарчук К.В., Романівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Романіської районної ради. 

- Баланович Л.А., Заболотський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітний навчальний заклад І-ІІ ступенів – Дошкільний 

навчальний заклад». 

- Бабай Л.В., Коваль Дарині, загальноосвітня школа І-ІІІ №7 

Кам’янець-Подільського району Хмельницькоїобласті.  

- Петренку В.Ю., Полтавського обласного центру 

учнівськоїмолоді.  

- Сидій У.Я., вихованець гуртка «Екологічна 

стилістика»Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді.  

- Атмажовій П.М., Криничненська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів. 

- Гаврилюк О.В., заклад позашкільної освіти «Центр 

позавшцільної освітиміста Володимира-Волинського, еколого-

натуралістичний відділ. 

- Тищенко Людмилі, Калениківський заклад 

загальноїсередньоїосвіти І-ІІІ ступенів.  
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- Мачелюк Г.М., Білашівський навчально-виховний комплекс: 

загальноосвітня школа І-ІІІ, дошкільний навчальний заклад. 

- Матвієвській О.В., Луганський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді. 

- Матюк В.В., Смяцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області. 

- Дмитрову Л.М., Долинський будинок дитячої та юнацької 

творчості Долинської  районної ради. 

- Шарпило О.М., Комунальний заклад Сумської міської ради- 

Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді. 

- Ваховській Н.О., центр позашкільної освіти ім. О. Разумкова, 

м. Бердичів, Житомирська область. 

- Ковтанова О.В., Іванківський районний центр дитячої та 

юнацької творчості. 

- Синіцькому Ю.В., Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №52 Херсонської міської ради з поглибленим вивченням 

української мови. 

- Балан Володимирівні, гурток  «Природа рідного краю» 

Глибоцького районного будинку творчості дітей та юнацтва на базі 

Глибоцького ліцею.  

- Керівникам «Обласного еколого-натуралістичного центру 

дітей та учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради. 

 

V. Висловити подяку педагогічним колективам обласних еколого-

натуралістичних центрів (СЮН) за проведену організаційну роботу по 

залученню школярів та молоді до участі у конкурсах, що проводяться в рамках 

Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста». 
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