
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ  

 

НАКАЗ 
 

25.09.2020            м. Полтава    № 105 

 
Про підсумки проведення обласного  
етапу ІІІ Всеукраїнського конкурсу  
,,Гуманне ставлення до тварин”                               
 

           На виконання плану роботи Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді на 2020 рік, відповідно до листа 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства 

освіти і науки України від 07.08.2019 № 229 ,,Про проведення                                 
ІІІ Всеукраїнського конкурсу ,,Гуманне ставлення до тварин”, з метою 

популяризації та пропедевтики гуманного ставлення до тварин у суспільстві та 

серед учнівської молоді були підведені підсумки обласного етапу                            
ІІІ Всеукраїнського конкурсу ,,Гуманне ставлення до тварин” (далі Конкурс). 

Активну участь у Конкурсі взяли учні закладів загальної середньої та 

вихованці закладів позашкільної освіти відповідного віку з міст Горішні Плавні, 

Миргорода, Решетилівки, Глобинського, Карлівського, Кременчуцького, 

Зіньківського, Миргородського, Кобеляцького, Котелевського, Лубенського, 
Хорольського, Лохвицького, Семенівського районів, Малоперещепинської, 
Засульської об’єднаних територіальних громад, Решетилівської та Шишацької 

філій Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 
Загалом до обласного оргкомітету було надіслано 41 конкурсну  роботу.  
На підставі висновків рішення журі обласного етапу Конкурсу 

 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Вважати переможцями обласного етапу ІІІ Всеукраїнського конкурсу 

,,Гуманне ставлення до тварин” та нагородити  грамотами Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді: 
- Артюшенко Ростислава, учня Хорольської гімназії Хорольської 

районної ради Полтавської області; 
- Арабову Валерію, ученицю Опорного закладу ,,Решетилівський ліцей 

імені І.Л. Олійника Решетилівської міської ради”; 



- Ботуз Анастасію, ученицю Комишнянської загальноосвітньої школи    

І-ІІІ ступенів Миргородської райдержадміністрації Полтавської області; 
-  Веретельник Алісу, ученицю Котелевської гімназії № 1 імені                  

С. А. Ковпака; 
-  Вусика Владислава, учня Манжеліївської  ЗОШ І-ІІІ ст. Глобинського 

району;   
-  Гаруса Дмитра, учня Гриньківської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. М.В. Лисенка 

Глобинського району; 
- Германа  Іллю, вихованця Сенчанського Будинку дитячої та юнацької 

творчості Сенчанської ОТГ Лохвицького району; 
- Занько Олександру, вихованку гуртка ,,Цікава зоологія” Решетилівської 

філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді; 
- Карпенка Владислава, учня Голобородькіського НВК ,,загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Карлівського району; 
- Курочку Єлєну, ученицю Оболонської загальноосвітньої школи                 

І-ІІІ ступенів Семенівської районної ради; 
- Кушнір Яну, ученицю Вищебулатецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Лубенського 

району; 
- Маринюк Поліну, вихованку Решетилівської філії Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
- Мацько Марину, ученицю Рокитненського навчально-виховного 

комплексу Кременчуцького району; 
-  Нижник Ярославу, вихованку Карлівської районної Станції юних 

натуралістів; 
- Підюрчина Максима, учня Литвяківської загальноосвітньої школи                    

І-ІІІ ступенів Засульської сільської ради; 
- Фесуна Ростислава, учня Тарасівської  загальноосвітньої школи               

І-ІІІ ст. Зіньківської районної ради; 
-  Яцину Назарія, учня Спеціалізованої загальноосвітньої школи                 

І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням предметів природничо-
математичного циклу ім. Л.І.Бугаєвської Горішньоплавнівської міської ради. 

 
2. Надати подяку Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді керівникам за організацію участі школярів області у 

Всеукраїнському конкурсі ,,Гуманне ставлення до тварин”: 
 - Кожухар Діані Дмитрівні, вчителю української мови та літератури     

Рокитненського навчально-виховного комплексу Кременчуцького району; 
 - Москаленку Сергію Васильовичу, вчителю історії та географії 

Тарасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Зіньківської районної ради; 
 - Старчик Лідії Миколаївні, вчителю української мови та літератури 

Хорольської гімназії Хорольської районної ради Полтавської області; 



 - Пономаренко Тетяні Василівні, вчителю української мови та літератури 
Опорного закладу ,,Решетилівський ліцей імені І.Л.Олійника Решетилівської 

міської ради”; 
-Хазай Наталії Володимирівні, вчителю хімії та біології,  Комишнянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Миргородської райдержадміністрації; 
- Шеремет Тетяні Миколаївні, вчителю Котелевської гімназії № 1                

імені                      С. А. Ковпака; 
- Лихач Олені Миколаївні, вчителю української мови та літератури 

Манжеліївської  ЗОШ І-ІІІ ст. Глобинського району; 
- Гарус Олені Василівні, вчителю Гриньківської ЗОШ І-ІІІ ст.                       

імені М.В. Лисенка Глобинського району; 
- Марченко Валентині Іванівні, вчителю української мови та літератури 

Голобородькіського НВК ,,загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний 

навчальний заклад”  Карлівського  району; 
- Зеленець Раїсі Іванівні, керівнику літературної студії Семенівського 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості при Оболонській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Семенівської районної ради; 
-  Кононенку Олександру Всеволодовичу, вчителю біології та хімії  

Вищебулатецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Лубенського району; 
- Кулик Вікторії Анатоліївні, вчителю біології Литвяківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Засульської сільської ради Полтавської 

області; 
- Платко Ірині Володимирівні, керівнику гуртка ,,Юні охоронці природи” 

Решетилівської філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді; 
- Тищенко Людмилі  Миколаївні, керівнику гуртка ,,Цікава зоологія” 

Решетилівської філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді;  
- Таран Вікторії Олександрівні, керівнику гуртка "Мій рідний край, моя 

земля" Карлівської районної Станції юних натуралістів; 
- Печонкіній Ларисі Андріївні,  вчителю української мови та літератури,  

Спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим 

вивченням предметів природничо-математичного циклу ім. Л.І. Бугаєвської 

Горішньоплавнівської міської ради. 
  
3. Контроль за виконанням наказу покласти на завідувача відділу біології 

та методичної роботи Брижак Л.М.   
 
 
 
В. о. директора                                                                                 Л. СУСАХІНА 
 
 
 
 
 


