
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 
 

23.10.2019                     м. Полтава                                № 122 

    

 
Про підсумки обласних етапів 

всеукраїнських конкурсів, акцій 
 

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

від 27.09.2019 № 323 ,,Про проведення обласного збору юних екологів, 

дослідників сільського і лісового господарства, учасників обласних та 

всеукраїнських конкурсів, акцій, проектів ,,Здобутки юних” на базі обласного 

дитячо-юнацького оздоровчого табору ,,Еколог” Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 22-24 жовтня 2019 року 

проведено обласний збір юних екологів, дослідників сільського і лісового 

господарства. Під час заходу було підведено підсумки обласного етапу 

всеукраїнських конкурсів ,,Вчимося заповідувати”, ,,До чистих джерел”, 
,,Галерея кімнатних рослин”, ,,Юннатівський зеленбуд”, ,,Ліси для нащадків”, 
,,Біощит”, ,,Птах року”, трудових акцій та суспільно-корисної роботи ,,Турбота 

молоді тобі, Україно!”, обласних конкурсів, акцій ,,Мій рідний край, моя земля”, 
,,Зелений паросток майбутнього”, ,,Рослини – рятівники від радіації”, 
екологічних плакатів ,,Природа і люди”. 

У зборі взяли участь 85 школярів – 34 команди з районів, міст та 

об’єднаних територіальних громад області. 
Активними учасниками конкурсів, акцій, проєктів стали учні міст Горішні 

Плавні, Полтави, Кременчука, Миргорода, Полтавського,  Зіньківського, 

Карлівського, Лохвицького, Котелевського, Семенівського районів, 
Опішнянської селищної ради, Глобинської міської ради Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 
Робота учасників конкурсів була направлена на проведення практичних 

природоохоронних заходів: збереження зелених насаджень, охорону флори та 

фауни, малих водойм, проведення екологічних експедицій, походів, польових 

практик, екскурсій, під час яких молодь мала можливість спостерігати, 

досліджувати, аналізувати та систематизувати отримані знання. 
Учні вивчали стан прибережних смуг, біорізноманіття земного покриву, 

проводили роботу з укріплення берегів, розчищення джерел, криниць, 
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висаджували дерева та кущі, займались дослідництвом у галузі сільського і 

лісового господарства. 
На підставі висновків обласного журі конкурсів 

 
НАКАЗУЮ:  
 

1. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-
огляду ,,Галерея кімнатних рослин” 

1.1. Дипломом Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за підготовку та реалізацію проектів з озеленення приміщень, 

ландшафтного дизайну території закладу: 
– гурток ,,Чарівна майстерня” будинку дитячої та юнацької творчості 

Котелевської районної ради; 
– гурток ,,Юні квітникарі” опорного закладу ,,Білицька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 1 Кобеляцької районної ради”; 
– загін ,,Флора” опорного закладу ,,Зіньківська спеціалізована школа          

І-ІІІ ступенів № 1”; 
– загін екологічної просвіти ,,Довкілля” Лубенської  станції юних техніків 

та натуралістів; 
– Сільченко Єву, ученицю 11 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 імені В.О. Нижниченка Горішньоплавнівської міської 

ради; 
– членів екологічного гуртка ,,Фітодизайн з основами художньої 

майстерності” Кобеляцької філії Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді. 

1.2. Подякою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді керівників колективів-учасників за організацію дослідницької 

діяльності, значний внесок в екологічне виховання дітей та учнівської молоді: 
– Бігдан Оксану Миколаївну, вчителя Кирило-Ганнівської закладу 

загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Зіньківської районної ради; 
– Грищенко Наталію Юріївну, керівника гуртка ,,Рослинники” 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;  
– Каленіченко Людмилу Вікторівну, вчителя біології Климівського 

навчально-виховного комплексу Карлівського району; 
– Новоселецьку Тамару Іванівну, вчителя біології Калашниківського 

навчально-виховного комплексу Мачухівської сільської ради Полтавського 

району; 
– Олейніченко Ольгу Сергіївну, керівника гуртка ,,Юні друзі природи” 

Шишацької філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді; 
– Тихоненко Людмилу Олексіївну, керівника гуртка ,,Юні ботаніки” 

Кобеляцької філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді. 
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2. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу ,,До 

чистих джерел” 
2.1.  Грамотою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за активну участь у конкурсі: 
– групу ,,Джерело” Великопавлівської спеціалізованої школи                         

І-ІІІ ступенів Зіньківського району; 
– експедиційний загін ,,Криниця” Тарасівської загальноосвітньої школи    

І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради; 
– Королеха Володимира, учня 10 класу Федорівського навчально-

виховного комплексу Карлівської районної державної адміністрації; 
– Олешка Олега, вихованця гуртка ,,Юні квітникарі” Кременчуцького 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
– туристсько-краєзнавчий загін ,,Флора” Лютенськобудищанської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зіньківського району; 
– учнів 5 класу, членів екологічного гуртка ,,Едем” Остап’євської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Великобагачанської районної ради; 
– членів гуртка ,,Юні екологи” Лубенської міської станції юних техніків і 

натуралістів; 
– групу учнів краєзнавчого гуртка 7-8 класів Комунального закладу 

,,Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25 Полтавської міської ради 
Полтавської області”. 

2.2. Подякою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за організацію дослідницької діяльності, значний внесок в 
екологічне виховання дітей та учнівської молоді: 

– Вальчук Антоніну Романівну, вчителя Білецьківського навчально-
виховного комплексу Кременчуцького району; 

– Вальчук Марину Миколаївну, вчителя Білецьківського навчально-
виховного комплексу Кременчуцького району; 

– Грисик Ірину Михайлівну, вчителя біології Комунального закладу 

,,Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 35 Полтавської міської ради 

Полтавської області”; 
– Гуржій Олену Олександрівну, вчителя біології Комунального закладу 

,,Полтавський навчально-виховний комплекс № 36”; 
– Ладигіну Олену Володимирівну, заступника директора з виховної роботи 

Полтавської загальноосвітньої школи № 18; 
– Рогальську Віту Володимирівну, вчителя хімії та біології Полтавської 

загальноосвітньої школи № 18; 
– Смоляр Наталію Олексіївну, доцента кафедри прикладної екології та 

природокористування Полтавського національного технічного університету 

імені Юрія Кондратюка. 
 

3. Нагородити учасників обласної акції ,,Рослини – рятівники від радіації” 
3.1.  Грамотою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за активну участь в акції: 
– Бутка Олександра, учня 11 класу Тарасівської загальноосвітньої школи     

І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради; 
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– гурток ,,Еколог” Бірківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені 

І.А. Цюпи Зіньківської районної ради; 
– гурток ,,Еколог” Сенчанської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Лохвицького району; 
– Левченко Вікторію, вихованку Пирятинської районної станції юних 

натуралістів, ученицю 8 класу Березоворудської загальноосвітньої школи            

І-ІІІ ступенів; 
– робочу групу ,,EXTREMA SPE PERITURA” пошукового загону 

,,Сьорчинг” загальноосвітньої школи І-ІІІ ступені № 2 Горішньоплавнівської 

міської ради. 
3.2. Подякою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за організацію дослідницької діяльності, значний внесок в 
екологічне виховання дітей та учнівської молоді: 

– Кучук Раїсу Тимофіївну, вчителя біології та географії Федіївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Решетилівської районної ради; 
– Мотренко Тетяну Володимирівну, керівника загону ,,Рятівники” 

Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
– Трутень Гаїну Сергіївну, керівника дослідницької групи ,,Молодь 

України” Глобинського районного центру дитячої та юнацької торчості, що 

працює на базі Веселодолинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Глобинського району; 
– Шмаль Тетяну Петрівну, вчителя біології Гирявоїсковецької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лохвицької районної ради.  
 
4. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 

,,Вчимося за повідувати” 
4.1. Дипломом Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за досягнення у природоохоронній роботі і значний внесок в 

охорону і збереження природних ресурсів області: 
– вихованців гуртка ,,Основи біології” Кременчуцького еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 
– загін ,,Джерело” Малоперещепинського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів імені М.А. Клименка Малоперещепинської сільської ради 
Новосанжарського району; 

– пошуковий загін ,,Екологічна варта” Пісківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Лохвицької районної ради; 
– пошуковий загін ,,Екологічна варта” Пристанційнівського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Малоперещепинської сільської ради 
Новосанжарського району. 

4.2. Подякою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за організацію дослідницької діяльності, значний внесок в 
екологічне виховання дітей та учнівської молоді: 

– Ільїн Людмилу Михайлівну, вчителя Вороньківського ліцею                        
імені О.Д. Перелета Чорнухинської селищної ради; 

– Калашника Валерія Вікторовича, вчителя біології та екології 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим 
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вивченням предметів природничо-математичного циклу імені Л.І. Бугаєвської 

Горішньоплавнівської міської ради; 
– Кузьменко Ірину Миколаївну, вчителя Верхньоланнівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Карлівської райдержадміністрації; 
– Левченко Руслану Олександрівну, керівника гуртка Миргородського 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; 
– Мовчана Володимира Васильовича, вчителя географії Березоволуцького 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Петрівсько-Роменської сільської 

ради, керівника туристсько-краєзнавчого гуртка Гадяцького районного Будинку 

дитячої та юнацької творчості. 
 
5. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу ,,Мій 

рідний край, моя земля” за напрямком ,,Практична природоохоронна робота і 

екологія” 
5.1. Грамотою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за активну участь: 
– вихованців гуртка ,,Квіткова фантазія” Лохвицького міського центру 

дитячої та юнацької творчості; 
– вихованців гуртка ,,Юні екологи” Шишацької філії Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
– вихованців гуртка ,,Юні охоронці природи” Кобеляцької філії 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
– групу ,,Шкільний дендрарій” Кулажинської загальноосвітньої школи                

І-ІІІ ступенів Гребінківського району; 
– загін ,,Краяни” Шилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Зіньківської районної ради; 
– Сиротинко Марію, ученицю 10-Б класу Кременчуцького ліцею № 4 

,,Кремінь”; 
– учнів 10 класу Кременчуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів           

№ 24; 
– членів загону ,,Юні екологи” Будинку дитячої та юнацької творчості 

Котелевської районної ради. 
5.2. Подякою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за організацію дослідницької діяльності, значний внесок в 
екологічне виховання дітей та учнівської молоді: 

– Кардаш Наталію Григорівну, керівника гуртка Будинку дитячої та 

юнацької творчості Опішнянської селищної ради; 
– Кльокту Михайла Олексійовича, вчителя біології та хімії 

Малобудищанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Опішнянської 

селищної ради; 
– Копильця Євгенія Вікторовича, керівника гуртків географічного та 

екологічного краєзнавства Полтавського обласного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді; 
– Руденко Наталію Митрофанівну, педагога-організатора 

Горішньоплавнівської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів     

№ 5 імені Л.І. Бугаєвської; 
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– Смірнову Віру Марківну, вчителя біології, керівника екологічного гуртка 

Покровської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Решетилівської 

райдержадміністрації; 
– Тузенко Наталію Володимирівну, керівника гуртка Миргодського 

міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. 
 

6. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу ,,Мій 

рідний край, моя земля” за напрямком ,,Експериментальна робота з біології, 

продуктивна праця і дослідницька робота в галузі сільського і лісового 

господарства” 
6.1. Подякою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за організацію дослідницької діяльності, значний внесок в 

екологічне виховання дітей та учнівської молоді: 
 Бенедіс Вікторію Георгіївну, керівника гуртка ,,Юний хімік” філії 

ПОЕНЦУМ у Полтавському районі, вчителя біології Комунального закладу 

,,Розсошенська гімназія Щербанівської сільської ради Полтавського району 

Полтавської області”; 
 Зосенко Людмилу Дмитрівну, керівника гуртка ,,Юні екологи” 

Миргородської районної станції юних натуралістів при Великообухівській 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 
 Кучук Раїсу Тимофіївну, вчителя біології та географії вищої 

кваліфікаційної категорії Федіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Решетилівської районної ради Полтавської області; 
  Прокопенко Валентину Миколаївну, виконувача обов’язків директора  

Миргородського цетру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. 
 
7. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнської акції ,,Ліси для 

нащадків”: 
7.1. Дипломом Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за високий рівень проведеної роботи: 
 гурток  ,,Юні квітникарі” Кременчуцького еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді; 
 гурток ,,Граматика ефективного спілкування” Кременчуцького еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 
 гурток ,,Юні лісівники” Шишацької філії Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
  екологічний клуб ,,КОМЕК” та пошуковий  загін  ,,Сьорчинг” 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Горішньоплавнівської міської ради 

Полтавської області. 
7.2. Подякою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді організацію дослідницької діяльності, значний внесок в 

екологічне виховання дітей та учнівської молоді: 
 Балабась Інну Віталіївну, вчителя біології, керівника клубу ,,КОМЕК” 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Горішньоплавнівської міської ради 

Полтавської області; 
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 Возняка Віталія Євстафійовича, вчителя географії, керівника гуртка  

,,Зелений патруль” загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  № 2 

Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області; 
 Демиденко Тетяну Геннадіївну, керівника екологічного загону 

,,Еколюди” загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Горішньоплавнівської 

міської ради Полтавської області; 
 Йосипенко Ольгу Миколаївну, вчителя біології вищої кваліфікаційної 

категорії, вчителя-методиста Терешківської загальноосвітньої школи                   
І-ІІІ ступенів Терешківської сільської ради Полтавського району; 

 Рогову Тетяну Андріївну, керівника гуртка ,,Граматика ефективного 

спілкування” Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді. 
 
8. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнських трудових акцій 

та суспільно-корисної роботи ,,Турбота молоді тобі, Україно!” 
8.1. У трудовій акції ,,Парад квітів біля школи” 
8.1.1. Дипломом Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за високий рівень проведеної роботи: 
– вихованців гуртка ,,Любителі живої природи” комунального закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) ,,Берізка” Опішнянської селищної ради; 
– гурток ,,Юні квітникарі” Градизької гімназії імені Героя України 

Олександра Білаша Глобинської районної ради; 
– ініціативну гупу ,,Юні друзі природи” Миргородської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 9 імені І.А.Зубковського; 
– Сороку Карину, ученицю 10 класу Погарщинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Лохвицького району. 
8.1.2. Грамотою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за активну участь в обласному етапі Всеукраїнської трудової 

акції  ,,Парад квітів біля школи”: 
–  Теслю Світлану Юріївну, вчителя біології комунального закладу 

,,Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ степенів № 15 Полтавської міської 

ради”; 
–  учнівський колектив філії ,,Онішківська загальноосвітня школа                

І-ІІ ступенів” опорного закладу ,,Оржицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів                 
імені І.Я. Франка Оржицької районної ради”; 

– ініціативну групу філії ,,Удовиченківська загальноосвітня школа              

І-ІІ ступенів” опорного закладу ,,Зіньківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№ 1 Зіньківської районної ради”. 
8.1.3. Подякою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за організацію дослідницької діяльності, значний внесок в 

екологічне виховання дітей та учнівської молоді: 
–   Єгорову Вікторію Валеріївну, керівника гуртка ,,Дивосвіт” Карлівської 

районної станції юних натуралістів; 
– Філіпчук Юлію Петрівну, педагога-організатора Човно-Федорівського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради. 
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8.2. У трудовій акції ,,Юннатівський зеленбуд” 
8.2.1. Дипломом Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за активну участь у Всеукраїнській трудовій акції 

,,Юннатівський зеленбуд”: 
– гурток «Музична мозаїк” Кременчуцького еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді; 
– учнів 10 класу Кременчуцької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 24 Кременчуцької 

міської ради Полтавської області. 
8.2.2. Подякою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за організацію дослідницької діяльності, значний внесок в 

екологічне виховання дітей та учнівської молоді: 
– Бугайову Галину Володимирівну, керівника гуртка  ,,Музична мозаїка” 

Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
– Кирпенко Марину Олександрівну, класного керівника 10 класу 

Кременчуцької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 24 Кременчуцької міської ради 

Полтавської області; 
– Колевид Лесю Олексіївну, керівника гуртка ,,Квіткова фантазія” Будинку 

дитячої та юнацької творчості Котелевської районної ради; 
– Погребняк Тетяну Володимирівну, керівника екологічного загону 

,,Природолюби” Пісківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Лохвицької районної ради; 
 Хазай Наталію Володимирівну, керівника гуртка ,,Юні лісівники” 

Миргородської районної станції юних натуралістів. 
8.3. У трудовій акції ,,Дослідницький марафон”: 
8.3.1. Дипломом Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за високий рівень дослідницької роботи: 
- Левченко Анжеліку, вихованку  гуртка ,,Знавці неорганічної хімії” 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 
8.3.2. Подякою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за організацію дослідницької діяльності, значний внесок в 

екологічне виховання дітей та учнівської молоді: 
 Петренко Вікторію Юріївну, керівника гуртка Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
 Садомець Людмилу Юріївну, вчителя біології та хімії  Вацівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Володі Тюріна Полтавської 

районної ради. 
8.4. У трудовій акції ,,Плекаємо сад” Подякою Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за організацію 

дослідницької діяльності, значний внесок в екологічне виховання дітей та 

учнівської молоді: 
- Барнатович Катерину Петрівну, керівника гуртка ,,Декоративно-ужиткове 

мистецтво” Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді; 
- Велику Яну Олександрівну, керівника гуртка ,,Юні овочівники” 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
- Новак Людмилу Олександрівну, керівника гуртка ,,Саду мого дивосвіт” 

Пирятинської районної станції юних натуралістів.  
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8.5. У трудовій акції ,,Кролик”: 
8.5.1. Дипломом Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за активну участь: 
– Храпача Даниїла, учня 5 класу Шенгаріївської загальноосвітньої школи    

І-ІІ ступенів Зіньківської районної ради. 
8.5.1. Подякою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за організацію дослідницької роботи та значний внесок в 

екологічне виховання дітей та учнівської молоді: 
– Ленченко Наталію Михайлівну, керівника гуртка ,,Юні зоологи” філії 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді у 

Полтавському районі; 
– Ломовцеву Ірину Миколаївну, керівника гуртка Миргородського  центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської  молоді. 
 
9. Нагородити учасників обласного еколого-натуралістичного походу 

,,Біощит” 
9.1. Дипломом Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за досягнення у природоохоронній роботі і значний внесок в 

охорону і збереження природних ресурсів області: 
– гурток ,,Юні кролівники” Миргородського центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді; 
– екологічний загін ,,Екос” Сенчанської загальноосвітньої школи                    

І-ІІІ ступенів Лохвицького району; 
– Підгірного Владислава, Хиля Ігора, учнів 8 класу Бодаквянського 

навчально-виховного комплексу Лохвицької районної ради; 
– пошуковий загін ,,Сьорчинг”, робочу групу ,,DUM SPIRO, SPERO” 

екологічного клубу ,,Комек” Горішньоплавнівської загальноосвітньої школи               
І-ІІІ ступенів № 2; 

– пошуковий загін ,,Сьорчинг”, робочу групу ,,DUM SPIRO, SPERO” 

екологічного клубу ,,Комек” Горішньоплавнівської загальноосвітньої школи               

І-ІІІ ступенів № 2. 
9.2. Подякою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за організацію дослідницької діяльності, значний внесок в 

екологічне виховання дітей та учнівської молоді: 
– Бажана Євгенія Анатолійовича, керівника гуртка філії Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді у Полтавському 

районі; 
– Борщик Світлану Юріївну, керівника гуртка Кременчуцького еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 
– Корольову Віру Іванівну, керівника гуртка Будинку дитячої та юнацької 

творчості Котелевської районної ради; 
– Отюцьку Ганну Василівну, вчителя Лохвицької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 2. 
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10. Нагородити учасників обласної акції ,,Зелений паросток майбутнього” 
10.1. Дипломом Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за значний внесок в охорону і збереження природних ресурсів 

області: 
– Барановську Анастасію, ученцю 9 класу комунального закладу 

,,Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 35 Полтавської міської 

ради”; 
– вихованців гуртка ,,Юні рослинники” Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 
– екологічний гурток ,,Еколог” Ісковецької загальноосітньої школи           

І-ІІІ ступенів Лохвицького району; 
– екологічну бригаду ,,Краяни” опорного закладу ,,Великобагачанський 

заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів виконавчого комітету 
Великобагачанської селищної ради”; 

– загін ,,Пролісок” Полтавської гімназії № 13 Полтавської міської ради; 
– Путрю Анастасію, ученицю, командира екологічної агітбригади 

,,Паросток” Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 34 

Полтавської міської ради; 
– членів гуртка ,,Екофітодизайн” Калашниківського навчально-виховного 

комплексу Мачухівської сільської ради. 
10.2. Грамотою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за активну участь в акції: 
– гурток ,,Юні екологи” Харківецької загальноосвітньої школи                    

І-ІІ ступенів Лохвицького  району; 
– екологічний загін ,,Паросток” Васильківської філії Лохвицької гімназії   

№ 1; 
– екологічний загін ,,Промінці” спеціалізованої загальноосвітньої школи   

І-ІІІ ступенів № 3 імені В.О.Нижниченка  Горішньоплавнівської міської ради; 
– робочу групу  ,,EXTREMA SPE PERITURA” пошукового загону 

,,Сьорчинг” загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2  Горішноплавнівської 

міської ради; 
– Садову Анну, Костіва Юрія, учнів Градизької гімназії імені Героя 

України Олександра Білаша Глобинської районної ради; 
– учасників дитячого екологічного об’єднання ,,Природолюб” 

Броварківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  Глобинської районної 

ради; 
– учнівський колектив Градизької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 1 Глобинської районної ради; 
– учнівський колектив Кременчуцької загальноосвітньої школи                    

І-ІІІ ступенів    № 1; 
– членів гуртка ,,Паросток” Глобинського районного центру дитячої та 

юнацької торчості, що працює на базі Великокринківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ  ступенів Глобинського району; 
– екологічний загін ,,Краплинка” Кременчуцького еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді. 
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10.3. Подякою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за організацію дослідницької діяльності, значний внесок в 
екологічне виховання дітей та учнівської молоді: 

– Гуржій Олену Олександрівну, вчителя біології комунального закладу 

,,Полтавський навчально-виховний комплексу № 36 Полтавської міської ради”; 
– Мокрія Олександра Миколайовича, вчителя хімії і біології Корсунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лохвицької районної ради; 
– Осипенко Світлану Олександрівну, вчителя біології Полтавського 

навчально-виховного комплексу №16; 
– Остапець Олену Андріївну, вчителя біології  спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 імені В.О. Нижниченка 

Горішньоплавніської міської ради; 
–Гевленко Альону Сергіївну,  заступника директора з навчально-виховної 

роботи Полтавської гімназії № 21; 
–Дузенко Аллу Станіславівну, керівника гуртка ,,Дивосвіт” Карлівської 

районної станції юних натуралістів; 
–Тараненко Наталію Ігорівну, директора Полтавської гімназії № 21. 

 
11. Нагородити учасників обласного дитячого еколого-краєзнавчого 

конкурсу ,,Малі ріки Полтавщини” 
11.1. Грамотою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за активну участь у конкурсі: 
– гурток ,,Юні друзі природи” Полтавського міського центру позашкільної 

освіти Полтавської міської ради Полтавської області; 
– Дорогобід Марію, ученицю 9-А класу Кременчуцької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 26 Кременчуцької міської ради; 
– дослідницьку групу Короваївської загальноосвітньої школи                        

І-ІІІ ступенів Гребінківської райдержадміністраці; 
– екологічну групу ,,Дивосвіт” Полтавської гімназії № 21 Полтавської 

міської ради Полтавської області; 
– загін ,,Аква Віта” Бірківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів                 

імені І.А. Цюпи Зіньківського району; 
– Панову Дарину, ученицю 9-А класу Кременчуцької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 1; 
– Полянську Олену, ученицю 10 класу Білухівського навчально-виховного 

комплексу ,,Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад” Карлівського району; 
– пошуковий загін ,,Довкілля” Покровської загальноосвітньої школи                

І-ІІІ ступенів Решетилівської районної ради; 
– Хабалову Анастасію, ученицю 8 класу Бобрівницької загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Зіньківської районної ради. 
11.2. Подякою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за організацію дослідницької діяльності, значний внесок в 
екологічне виховання дітей та учнівської молоді: 



 12 
– Костенко Галину Іванівну, вчителя початкових класів Бірківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені І.А. Цюпи Зіньківської районної 

ради; 
– Манойло Світлану Іванівну, заступника директора з навчально-виховної 

роботи, вчителя біології Бірківської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів імені 

І.А. Цюпи Зіньківської районної ради; 
– Мяло Вікторію Володимирівну, вчителя біології Комунального закладу 

,,Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38 Полтавської міської ради 

Полтавської області”; 
– Полонського Миколу Миколайовича, керівника гуртка ,,Спортивний 

туризм” дитячо-юнацького спортивного клубу ,,Валтекс” Лубенської міської 

ради; 
– Тищенко Людмилу Миколаївну, керівника гуртка Решетилівської філії 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
– Чабан Тамару Іванівну, вчителя Полтавської загальноосвітньої школи                

І-ІІІ ступенів № 34 Полтавської міської ради; 
– Чорнуху Вікторію Олександрівну, вчителя географії закладу загальної 

середньої освіти № 1 Лубенської міської ради; 
– Шевченко Світлану Олексіївну, вчителя хімії та біології Гребінківської 

гімназії Гребінківської міської ради. 
 

12. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнської акції ,,День 

юного натураліста” 
12.1. Дипломом Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за високі результати у виконанні завдань акції: 
 агітбригаду ,,Зелений патруль” Будинку дитячої та юнацької творчості 

Опішнянської селищної ради; 
І-ІІІ ступенів № 27 Полтавської міської ради”; 

 колектив комунального закладу ,,Полтавська загальноосвітня  школа   

І-ІІІ ступенів № 25 Полтавської міської ради”;  
 колектив комунального закладу ,,Полтавська загальноосвітня школа  
 учнівський та педагогічний колектив Кременчуцького еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді. 
12.2. Грамотою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за активну участь в обласному етапі акції: 
– колектив комунального закладу ,,Полтавська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 2 Полтавської міської ради”; 
– колектив Лубенської міської станції юних техніків і натуралістів. 

 
13. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнського фестивалю    

,,В об’єктиві натураліста” 
13.1 Дипломом Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за краще розкриття теми фестивалю: 
– Бехтір Вікторію, ученицю Вирішальненської загальноосвітньої школи     

I-III ступенів Лохвицької районної ради; 
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– Василенко Софію, вихованку гуртка ,,Основи біології” Решетилівської 

філії ПОЕНЦУМ; 
– Калюжного Олександра, учня 10 класу Човно-Федорівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зіньківського району; 
– Колбасюк Дар’ю, вихованку гуртка ,,Основи біології” Решетилівської 

філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді; 
– Кузьмич Дарину, ученицю 1 класу Дейкалівського опорного закладу 

загальної середньої освіти Зіньківського району; 
– Тузенко Анастасію, вихованку Миргородського центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді. 
13.2. Подякою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за організацію дослідницької діяльності, значний внесок в 

екологічне виховання дітей та учнівської молоді:  
– Гудзь Яну Романівну, керівника гуртка ,,Барви природи” Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
– Захарову Ольгу Василівну, заступника директора з виховної роботи 

Дейкалівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зіньківського району; 
 Соловйова Геннадія Вікторовича, керівника гуртка Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
 Чайку Наталію Василівну, вчителя біології Пальчиківського навчально-

виховного комплексу Полтавського району. 
 

14. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнської 

природоохоронно-пропагандистської акції ,,Великий зимовий облік птахів-2019” 
Дипломом Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді за високий рівень виконання робіт: 
– вихованців гуртка ,,Дивосвіт” Карлівської районної станції юних 

натуралістів; 
– вихованців гуртка ,,Юні друзі природи” Новосанжарського будинку 

дитячої та юнацької творчості; 
– вихованців гуртка Кобеляцької філії Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 
–учнівський колектив Лубенської міської станції юних техніків і 

натуралістів. 
 

15. Нагородити учасників обласного конкурсу-огляду ,,Збережи ялинку” 
15.1. Дипломом Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за пропаганду серед учнівської молоді руху зі збереження 

хвойних дерев: 
– Бойко Софію, вихованку гуртка ,,В’язаний дивосвіт” Позашкільного 

навчального закладу ,,Центр дитячої та юнацької творчості 

Горішньоплавнівської міської ради”; 
– Вакуленко Анну, ученицю Глобинської гімназії № 1                                         

імені В.Є. Курченка; 
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– вихованців гуртка ,,Вертеп” Староіржавецької загальноосвітньої школи     

І-ІІІ ступенів Оржицького району; 
– вихованців гуртка ,,Квіткова фантазія” Кобеляцької філії Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
– вихованців гуртка ,,Мій рідний край, моя земля” Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
– вихованців гуртка ,,Чарівна майстерня” Будинку дитячої та юнацької 

творчості Котелевської районної ради; 
– вихованців гуртка ,,Чарівна майстерня” Полтавського міського центру 

позашкільної освіти Полтавської міської ради; 
– вихованців мовно-літературного гуртка ,,Берегиня” Кирило-Ганнівського 

закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Зіньківського району; 
– Галату Олександру, вихованку гуртка ,,Декоративно-ужиткове 

мистецтво” Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді; 
– Галушка Назара, учня спеціалізованої загальноосвітньої школи                    

І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням англійської мови 

Горішньоплавнівської міської ради; 
– Джугостранську Катерину, ученицю 6-А класу Опішнянського опорного 

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів; 
– Євсеєнкову Поліну, вихованку Кобеляцької філії Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
– Затуливітер Наталію, Войтенка Назара, учнів 3-Б класу Кременчуцької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8; 
– Івахненка Антона, учня Чевельчанської загальноосвітньої школи                    

І-ІІІ ступенів Оржицької районної ради; 
– Ігнатенко Божену, ученицю 1 класу спеціалізованої загальноосвтіньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 імені В.О. Нижниченка Горішньоплавнівської міської 

ради; 
– Ізосімову Єлизавету, вихованку гуртка ,,В’язаний дивосвіт” 

Позашкільного навчального закладу ,,Центр дитячої та юнацької творчості 

Горішньоплавнівської міської ради”; 
–  Кіслякову Вероніку, вихованку гуртка ,,Колорит” Позашкільного 

навчального закладу ,,Центр дитячої та юнацької творчості 

Горішньоплавнівської міської ради”; 
– Кобика Кирила, вихованця гуртка ,,Розвиток математичних здібностей” 

Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
– Кострик Поліну, ученицю Дмитрівської загальноосвітньої школи                  

І-ІІІ ступенів Горішньоплавнівської міської ради; 
– Котову Уляну, вихованку гуртка ,,Аплікація з соломки” Миргородської 

районної станції юних натуралістів; 
– Куценка Данила, учня Глобинської філії ,,Загальноосвітня школа                       

І-ІІ ступенів № 4” Глобинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5;  
– Леухіна Єгора, учня 3-В класу Горішньоплавнівської загальноосвтіньої 

школи І-ІІІ ступенів № 1; 
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– Маценка Кирила, учня 1 класу спеціалізованої загальноосвітньої школи    

І-ІІІ ступенів № 3 імені В.О. Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради; 
– Письменну Анастасію, Запорожець Вікторію, Калініченко Вікторію 

Анатоліївну, Калініченко Вікторію Михайлівну, вихованок гуртка 

,,Декоративно-ужиткове мистецтво” Пирятинської районної станції юних 

натуралістів; 
– Сідько Наталію, вихованку гуртка ,,Сувенір” Позашкільного навчального 

закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської міської 

ради»; 
– учнівський колектив Кременчуцького навчально-виховного комплексу     

№ 30; 
– учнівський колектив Кременчуцького навчально-виховного комплексу     

№ 15; 
– Федіна Володимира, учня Диканської загальноосвітньої школи                        

І-ІІІ ступенів, вихованця творчого учнівського об’єднання ,,Лідер”; 
– Федченко Вікторію, вихованку гуртка ,,Рукоділля” Позашкільного 

навчального закладу ,,Центр дитячої та юнацької творчості 

Горішньоплавнівської міської ради”; 
– Чаплигіну Руслану, вихованку гуртка ,,Ландшафтний дизайн” 

Миргородського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; 
– Чернявську Поліну, Яроша Володимира, Д’яконенко Дарину, учнів 10-Б 

класу комунального закладу ,,Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

№ 40”; 
– Щукіну Ванесу, вихованку гуртка ,,Любителі домашніх тварин” 

Миргородського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; 
–Артюх Софію, вихованку гуртка ,,Розвиток математичних здібностей” 

Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
–Бахвалова Олексія, вихованця гуртка ,,Початкове моделювання” 

Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
–Білоус Кіру, вихованку гуртка ,,Чарівна майстерня” Миргородського 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; 
–Васецьку Анну, ученицю 5-А класу Кременчуцької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3; 
–вихованців гуртка ,,Фітодизайн з основами художньої майстерності” 

Кобеляцької філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді; 
–вихованців гуртка ,,Чарівний пензлик” Оржицького будинку дитячої та 

юнацької творчості; 
–вихованців гуртка ,,Юні квітникарі” Кобеляцької філії Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
–Волік Валерію, ученицю Степанівського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІ ступенів Великобагачанської селищної ради; 
–Грибченко Наталію, вихованку гуртка ,,В’язаний дивосвіт” 

Позашкільного навчального закладу ,,Центр дитячої та юнацької творчості 

Горішньоплавнівської міської ради”; 
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–Дузенка Антона, вихованця гуртка ,,Природна майстерня” Карлівської 

районної станції юних натуралістів; 
–Єпик Марію, вихованку гуртка ,,Малахіт” Позашкільного навчального 

закладу ,,Центр дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської міської 

ради”; 
–Зейкан Вікторію, ученицю 4-А класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням англійської мови 

Горішньоплавнівської міської ради; 
–Ількевич Катерину, вихованку гуртка ,,Умілі руки” Глобинського 

районного центру дитячої та юнацької творчості; 
–Кирилову Єлизавету, ученицю комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25”; 
–Кравченка Михайла, учня комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 40”; 
–Краснощок Уляну, вихованку гуртка ,,Декоративно-ужиткове мистецтво” 

Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
–Криворучко Емілію, вихованку гуртка ,,Колорит” Позашкільного 

навчального закладу ,,Центр дитячої та юнацької творчості 

Горішньоплавнівської міської ради”; 
–Крупко Юлію, вихованку гуртка ,,Декоративні квіти” Позашкільного 

навчального закладу ,,Центр дитячої та юнацької творчості 

Горішньоплавнівської міської ради”; 
–Нестерову Софію, вихованку гуртка  ,,Оригінальні штуки” Позашкільного 

навчального закладу ,,Центр дитячої та юнацької творчості 

Горішньоплавнівської міської ради”; 
–Остаповець Катерину, вихованку гуртка ,,Розвиток математичних 

здібностей” Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді; 
–Різницького Назара, вихованця гуртка ,,Орнітологи” Миргородського 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; 
–Рогового Богдана, вихованця гуртка ,,Оздоровча гімнастика” 

Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
–Рогового Богдана, вихованця гуртка ,,Початкове моделювання” 

Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
–Сипка Микиту, учня 7-В класу комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11”; 
–Сороку Інну, вихованку гуртка ,,Сувенір” Лохвицького міського центру 

дитячої та юнацької творчості; 
–Топчеєва Юрія, учня Градизької гімназії імені Героя України О. Білаша, 

члена учнівського науково-технічного товариства ,,Прогрес” Глобинського 

районного центру дитячої та юнацької творчості; 
–Тузенко Анастасію, вихованку гуртка ,,Фотонатуралісти” 

Миргородського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; 
–учнів 3-А класу опорного закладу ,,Оржицька загальноосвітня школа                     

І-ІІІ ступенів імені І.Я. Франка”; 
–учнів 8 класу Глобинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 3; 
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–учнівський колектив 4 класу Довгалівського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІ ступенів Великобагачанського району; 
–Федорець Анну, вихованку гуртка ,,Квітуча симфонія” Золотухівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Оржицького району; 
–Филипась Анну, ученицю опорного закладу «Великобагачанський заклад 

загальної середньої освіти»; 
–Хорошуна Владислава, вихованця гуртка ,,Юні квітникарі” Кобеляцької 

філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді; 
–Шахман Валерію, ученицю 10 класу Горішньоплавнівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1; 
–Швейкі Алі Надера Мохаммеда Субхі, учня Диканської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів, вихованця творчого учнівського об’єднання ,,Лідер”; 
–Швець Ярославу, вихованку гуртка ,,Квіткова фантазія” Полтавського 

міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради. 
15.2. Подякою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за організацію дослідницької діяльності, значний внесок в 

екологічне виховання дітей та учнівської молоді: 
– Борщик Світлану Юріївну, керівника гуртка ,,Основи хореографії” 

Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
– Горєлову Ганну Василівну, керівника гуртка ,,Рукоділля” 

позашкільного навчального закладу ,,Центр дитячої та юнацької творчості 

Горішньоплавнівської міської ради”; 
– Лещенко Інну Вікторівну, керівника гуртка ,,Основи інформаційних 

технологій” Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді; 
– Мосюндзь Наталію Іванівну, керівника гуртка ,,Країна майстрів” 

Бричківського сільського клубу Полтавського району; 
– Сидоренко Світлану Іванівну, вчителя початкових класів опорного 

закладу ,,Чорнухинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів                                    
імені Г.С. Сковороди”; 

– Харсун Ірину Миколаївну, вчителя початкових класів Глобинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5. 
 
16. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 

експериментально-дослідницьких робіт із природознавства та біології ,,Юний 

дослідник” 
16.1. За напрямом ,,Я і природа”: 
16.1.1. Дипломом Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді за високий рівень дослідницької роботи: 
 Вєлькіну Вероніку, вихованку гуртка ,,Граматика ефективного 

спілкування” Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді. 
16.1.2. Подякою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за організацію дослідницької діяльності, значний внесок в 

екологічне виховання дітей та учнівської молоді: 
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 Гнойову Ірину Олександрівну, вчителя біології спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням англійської 

мови Горішньоплавнівської міської ради; 
 Дроник Зінаїду Яківну, вчителя початкових класів спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 імені В.О. Нижниченка з 

поглибленим вивченням предметів суспільно-гуманітарного циклу 

Горішньоплавнівської міської ради; 
 Полонську Вікторію Вікторівну, вчителя хімії та біології 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 імені                       
В.О. Нижниченка з поглибленим вивченням предметів суспільно-гуманітарного 

циклу Горішньоплавнівської міської ради. 
16.2. За напрямом ,,Тваринний світ”: 
16.2.1. Дипломом Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді за високий рівень дослідницької роботи: 
 Семененка Дмитра, вихованця гуртка ,,Любителі домашніх тварин” 

Миргородського центру еколого-натуралістичного творчості; 
 Скороходова Микиту, учня 4 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 імені В.О. Нижниченка з поглибленим вивченням 

предметів суспільно-гуманітарного циклу Горішньоплавнівської міської ради. 
16.2.2. Подякою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за організацію дослідницької діяльності, значний внесок в 

екологічне виховання дітей та учнівської молоді: 
 Лашко Олену Анатоліївну, керівника гуртка ,,Орнітологи” 

Миргородського центру еколого-натуралістичного творчості; 
 Петренко Вікторію Юріївну, керівника гуртка ,,Цікавий світ акваріума” 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
 Таскіну Людмилу Леонідівну, вчителя початкових класів наукового 

ліцею № 3 Полтавської міської ради.  
16.3. За напрямом ,,Охорона здоров’я”: 
16.3.1. Дипломом Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді за високий рівень дослідницької роботи: 
 Задорожного Назара, учня 3 класу Решетилівської загальноосвітньої 

школи І ступенів Решетилівської міської ради; 
 Магуріна Олега, учня 6 класу спеціалізованої загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 3 імені В.О. Нижниченка з поглибленим вивченням предметів 

суспільно-гуманітарного циклу Горішньоплавнівської міської ради; 
 Шабадаш Маргариту, ученицю 5 класу спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Горішньоплавнівської міської ради. 
16.3.2. Подякою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за високий рівень дослідницької роботи: 
 Петрусенко Інну Іванівну, вчителя початкових класів загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 Горішньоплавнівської міської ради; 
  Чайку Наталію Василівну, вчителя біології Пальчиківського навчально-

виховного комплексу Полтавської районної ради. 
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16.4. За напрямом ,,Рослини навколо нас”: 
16.4.1. Дипломом Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді за високий рівень дослідницької роботи: 
 Звєрєва Володимира, учня 5 класу Лохвицької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 3 Лохвицької міської ради; 
 Зінченко Марію, вихованку гуртка ,,Юні акваріумісти” Кременчуцького 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
 Сердюкову Валентину, ученицю 4 класу Решетилівської філії 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 
16.4.2. Подякою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за високий рівень дослідницької роботи: 
 Олешко Людмилу Миколаївну, керівника гуртка ,,Юні квітникарі” 

Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
 Сиволап Альону Валеріївну, вчителя початкових класів загальноосвітньої 

школи № 1 Горішньоплавнівської міської ради. 
16.5. За напрямом ,,Народознавство, краєзнавство”: 
16.5.1. Дипломом Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді за високий рівень дослідницької роботи: 
 Артюх Софію, вихованку гуртка ,,Декоративно-ужиткове мистецтво” 

Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
 пошуковий загін ,,Паросток” Заводської загальноосвітньої школи          

І-ІІІ ступенів № 1 Лохвицького району. 
16.5.2. Подякою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за високий рівень дослідницької роботи: 
 Дикопавленко Людмилу Михайлівну, вчителя початкових класів 

загальноосвітньої школи І ступеня Решетилівської міської ради; 
 Курик Віру Іванівну, вчителя початкових класів спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим вивченням предметів 

природничо-математичного циклу ім. Л.І. Бугаєвської Горішньоплавнівської 

міської ради; 
 Чайку Тетяну Василівну, керівника гуртка ,,Мій рідний край, моя 

земля” Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді. 
 
17. Нагородити учасників обласного конкурсу екологічних плакатів 

,,Природа і люди” 
17.1. Дипломом Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за повноту розкриття піднятої екологічної проблеми: 
– Дудку Ольгу, ученицю Оржицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

імені І.Я. Франка; 
– Музичука Богдана, учня 6-А класу Глобинської загальноосвітньої школи              

І-ІІІ ступенів № 5 Глобинської міської ради; 
– Щукіну Ванессу, вихованку гуртка ,,Фотонатуралісти” Миргородського 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; 
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– Яреху Анастасію, ученицю 9 класу Великопавлівської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів Зіньківського району. 
17.2. Подякою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за організацію дослідницької діяльності, значний внесок у 

екологічне виховання дітей та учнівської молоді: 
– Гончарову Аліну Сергіївну, керівника гуртка Лубенської міської станції 

юних техніків і натуралістів; 
– Горєлову Ганну Ваислівну, керівника гуртка позашкільного навчального 

закладу Центр дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської міської ради; 
– Дерев’янко Наталію Ігорівну, вчителя Оржицької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів імені І.Я. Франка Оржицького району; 
– Заводовську Юлію Миколаївну, вчителя спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням англійської мови 

Горішньоплавнівської міської ради; 
– Калатуру Наталію Леонідівну, вчителя образотворчого мистецтва 

Великопавлівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Зіньківського району. 
 

18. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнської акції 

,,Годівничка – 2019” 
18.1. Дипломом Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за високий рівень виконання робіт: 
– Безверхого Артема, вихованця гуртка ,,Джура” Глобинського районного 

центру дитячої та юнацької творчостї; 
– гурток ,,Природна майстерня” Карлівської районної станції юних 

натуралістів; 
– Кайстро Єлизавету та Слюсаренко Еллу, учениць 6 класу Броварківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Глобинського району; 
– Кошеленко Лізу, Кошеленко Валерію, учениць 3 класу Погребівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Глобинського району; 
– Самойленко Олекандру, ученицю 3 класу Манжеліївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Глобинського району; 
– Щербакову Анастасію, вихованку гуртка ,,Граматика ефективного 

спілкування” Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді; 
–вихованців творчих учнівських об’єднань Лубенської міської станції 

юних техніків та натуралістів; 
–гурток ,,Цікавий світ акваріума” Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 
–Колісніченка Станіслава, учня Великокринківської загальноосвітньої 

школи Глобинського району; 
–Микитенка Артема, учня 7 класу Великокринківської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Глобинського району; 
–Тарабана Ростислава, учня 3 класу Пузиківського навчально-виховного 

комплексу Глобинського району; 
–учнівський колектив 3 класу Тахтаулівського навчально-виховного 

комплексу Полтавського району. 
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18.2. Подякою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за організацію дослідницької діяльності, значний внесок в 
екологічне виховання дітей та учнівської молоді: 

– Васюкову Надію Миколаївну, керівника біологічного гуртка ,,Екос” 
Божківського навчально-виховного комплексу Полтавського району; 

–Корольову Віру Іванівну, керівника гуртка ,,Природа рідного краю” 
Будинку дитячої та юнацької творчості Котелевської районної ради; 

– Лашко Олену Анатоліївну, керівника гуртка Миргородського центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; 
– Моргун Оксану Олександрівну, керівника гуртка ,,Юні екологи” 

Івановоселищенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Глобинської 

районної ради; 
– Сергієнко Віру Миколаївну, керівника гуртка ,,Природолюби” 

Проценківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зіньківської районної 

ради; 
– Телліну Тетяну Федорівну, керівника гуртка ,,Юні акваріумісти” 

Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 
 

19. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнської акції ,,День 

зустрічі птахів – 2019” Дипломом Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді за високий рівень виконання робіт: 

– Клювак Вікторію, ученицю Човно-Федорівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Зіньківського району; 
– Сус Ілону, ученицю 7 класу Човно-Федорівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Зіньківського району; 
– учнівський колектив 1-4 класів Полтавської загальноосвітньої школи       

І-ІІІ ступенів № 4; 
– Частухіну Юлію, ученицю 7 класу Човно-Федорівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Зіньківського району. 
 
20. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 

дитячого малюнку ,,Зоологічна галерея” 
20.1. Дипломом Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за виконавську майстерність: 
– Бігун Елеонору, ученицю Кременчуцької загальноосвітньої школи           

І-ІІІ ступенів № 26; 
– Борисенка Антона, учня Більської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Котелевської районної ради; 
– Зінченко Катерину, ученицю Більської загальноосвітньої школи                   

І-ІІІ ступенів Котелевської районної ради; 
– Любімова Геннадія, учня Більської загальноосвітньої школи                      

І-ІІІ ступенів Котелевської районної ради; 
– Лях Ольгу, ученицю Більської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Котелевської районної ради. 
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20.2. Подякою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за творчий підхід та вдалу організацію участі вихованців у 

конкурсі: 
– Гончаренко Наталію Іванівну, керівника гуртка Миргородської районної 

станції юних натуралістів; 
– Махічеву Ірину Олексіївну, директора Котелевського районного Будинку 

дитячої та юнацької творчості; 
– Скороходову Ольгу Анатоліївну, методиста Горішньоплавнівського 

Центру дитячої та юнацької творчості. 
–Бельську Валентину Василівну, директора Кременчуцького еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 
–Донченко Ольгу Олександрівну, керівника гуртка Кременчуцького 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
–Михайлик Світлану Володимирівну, керівника гуртка Лохвицького 

міського центру дитячої та юнацької творчості. 
 
21. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 

,,Парки – легені міст і сіл України” 
21.1. Дипломом Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за проведену пошукову роботу та активну участь: 
– членів гуртка ,,Юні знавці лікарських рослин” та ,,Юні екологи” 

Лубенської міської станції юних техніків та натуралістів; 
–учнів Градизької гімназії імені Героя України Олександра Білаша 

Глобинської районної ради; 
–Янголь Нелю, вихованку гуртка Пирятинської районної станції юних 

натуралістів. 
21.2. Подякою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за творчий підхід до розвитку пізнавальних інтересів та 

екологічного виховання  учнів: 
– Боєву Альону Михайлівну, керівника гуртка ,,Лікарські рослини” 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
– Жученко Діну Борисівну, керівника пошукового загону ,,Паросток” 

опорного закладу ,,Руденківський заклад загальної середньої освіти                       
І-ІІІ ступенів” Руденківської сільської ради Новосанжарського району; 

– Макаренко Тетяну Віталіївну, керівника гуртка ,,Саду мого дивосвіт” 
Миргородського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;  

– Охінько Анну Олександрівну, керівника гуртка ,,Народна творчість” 
Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

–Бабарику Валентину Геннадіївну, керівника творчого об’єднання ,,Друзі 

природи” Семенівського Будинку дитячої та юнацької творчості, який працює на 

базі Криворудської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 
-–педагогічний колектив Бірківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

імені І.А. Цюпи  Зіньківської районної ради. 
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22. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнської акції ,,Птах 

року” 
22.1. Дипломом Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за високий рівень виконання робіт: 
– гурток ,,Знавці неорганічної хімії” Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 
– гурток ,,Квітникарство” Карлівської районної станції юних натуралістів; 
– гурток ,,Лелеченьки”  Калениківської загальноосвітньої школи                

І-ІІІ ступенів Решетилівської районної ради; 
– гурток ,,Чарівна майстерня” Лохвицького міського центру дитячої та 

юнацької творчості Лохвицької міської ради; 
– Михайлика Богдана, вихованця гуртка ,,Чарівна майстерня” 

Лохвицького міського центру дитячої та юнацької творчості Лохвицької міської 

ради; 
– учнівський колектив 9-10 класів Полтавської загальноосвітньої школи    

I-III ступенів № 29 Полтавської міської ради. 
22.2. Подякою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за організацію дослідницької діяльності, значний внесок в 

екологічне виховання дітей та учнівської молоді: 
– Демочко Валентину Григорівну, вчителя Білоцерківської 

загальноосвітньої школи Білоцерківської сільської ради; 
– Колевид Лесю Олексіївну,  керівника гуртка ,,Юні орнітологи” Будинку 

дитячої та юнацької творчості Котелевської районної ради; 
–Журавля Миколу Олексійовича, керівника гуртка ,,Юні екологи”  

Кобеляцької філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді; 
-–Павленко Людмилу Василівну, вчителя Кременчуцької загальноосвітньої  
–Петренко Вікторію Юріївну, керівника гуртка Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
–Чайку Тетяну Василівну, керівника гуртка ,,Мій рідний край, моя земля” 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
школи І-ІІ ступенів № 1 Кременчуцької міської ради. 

 
23. Нагородити вихованців гуртка ,,Любителі домашніх тварин” 

Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Дипломом 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за 

активну участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу ,,Юний 

селекціонер-генетик”. 
 
24. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 

навчально-дослідних земельних ділянок Подякою Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за організацію 

дослідницької діяльності, значний внесок в екологічне виховання дітей та 

учнівської молоді: 
– Пугачову Ірину Ярославівну, завідувача відділу сільського господарства 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
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–Дорошенко Лілію Володимирівну, вчителя біології Градизької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Глобинського району; 
– Лисак Катерину Григорівну, вчителя Великокринківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Глобинського району. 
 

25. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-методичної роботи Сусахіну Л.В. 
 
 
 
 

Директор          В. БЕДНІНА 
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