
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ  

 

НАКАЗ 
 

30.10.2020     м. Полтава                   № 120   

 
Про підсумки обласних етапів 

всеукраїнських конкурсів, акцій 
 

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

від 06.05.2019 № 178 ,,Про затвердження положень про проведення обласних 
конкурсів, акцій, походу, фестивалю еколого-натуралістичного напрямку”, 
зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській 

області 23.05.2019 за № 285/3402 підведено підсумки обласного етапу 

всеукраїнських конкурсів ,,Вчимося заповідувати”, ,,Юний дослідник”, ,,В 

об’єктиві натураліста”, ,,До чистих джерел”, ,,Галерея кімнатних рослин”, 

,,Великий зимовий облік птахів”, ,,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 заходах взяли участь 4264 школярі, 977 колективів із 23 районів, 6 міст 

та 16 об’єднаних територіальних громад області. 
Активними учасниками конкурсів, акцій, проєктів стали учні міст Полтави, 

Горішні Плавні, Кременчука, Миргорода, Глобинського, Зіньківського, 

Карлівського, Котелевського, Пирятинського, Полтавського 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, 

висаджували дерева та кущі, займались дослідництвом у галузі сільського і 

лісового господарства. 
На підставі висновків обласного журі конкурсів 

 
 
НАКАЗУЮ:  



 2 
 

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 проєктів з озеленення приміщень, 

ландшафтного дизайну території закладу: 
- екологічний загін ,,Паросток” Васильківської філії Лохвицької гімназії 

№ 1 Лохвицької міської ради; 
- учнівський колектив 6-7 класів Бірківської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів імені І.А.Цюпи Зіньківської районної ради.  
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: 
 Дузенко Аллу Станіславівну, керівника гуртка Карлівської районної 

станції юних натуралістів; 
 Мирну Галину Миколаївну, керівника гуртка ,,Квіткова фантазія” 

Полтавського міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради; 
 Філіпчук Юлію Петрівну, педагога-організатора Човно-Федорівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зінківського районої ради; 
 Тригуб Ірину Володимирівну, керівника гуртка ,,Знавці кімнатних 

рослин” Миргородського міського центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді; 
 Бугайову Галину Володимирівну, керівника гуртка Кременчуцького 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
 Гонтар Тетяну Миколаївну, Смаль Любов Іванівну, керівників загону 

екологічної просвіти ,,Довкілля” Лубенської станції юних техніків і натуралістів 

Лубенської міської ради. 
 
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: 
– гурток ,,Фотонатуралісти” центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді м. Миргород; 
– пошукову групу ,,Лелеченьки” Калениківського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради; 
– екологічний гурток ,,Джерельце” Колотіївської філії І-ІІ ступенів 

Опорного навчального закладу ,,Решетилівський ліцей ім. І.Л. Олійника”; 
– пошукову групу ,,Лелеченьки” Калениківського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради; 
– вихованців гуртка ,,Початкове технічне моделювання з елементами 

англійської мови” Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді; 
– вихованців гуртка ,,Юні охоронці природи” Решетилівської філії 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
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– Покорняк Анастасію, ученицю 6-В класу загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 6 Горішньоплавнівської міської ради; 
– членів туристсько-краєзнавчого загону ,,Флора” Лютенськобудищанської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зіньківського району; 
– екологічний клуб ,,Комек” загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 

Горішньоплавнівської міської ради. 
2.2. Подякою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

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

– Рогальську Віту Володимирівну, вчителя хімії та біології Полтавської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 18 Полтавської міської ради; 
– Мяло Вікторію Володимирівну, вчителя біології Комунального закладу 

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

ради; 
– Чабан Тамару Іванівну, вчителя біології і хімії Комунального закладу 

,,Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 34” Полтавської міської 

ради; 
– Карпенко Наталію Василівну, Таборовець Любов Лукашівну, вчителів 

Радалівського навчально-виховного комплексу ,,Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад” Глобинської районної ради; 

– Балабась Інну Віталіївну, керівника клубу ,,Комек”, Возняка Віталія 

Євстафійовича, вчителя географії загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 

Горішньоплавнівської міської ради; 
– Їжаченко Олександру Сергіївну, вчителя Тарасівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради. 
 

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

учнівської молоді за високий рівень виконання дослідницької роботи Манжалій 

Катерину, ученицю 10-Б класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 імені 

В.О.Нижниченка 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: 

– Боєву Альону Михайлівну, керівника гуртка ,,Лікарські рослини” 
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;  

– Москаленко Анну Володимирівну, керівника гуртка ,,Світ природи” 
Полтавського міського центру позашкільної освіти; 

– Левченко Руслану Олександрівну, керівника гуртка ,,Зелена аптека” 
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді м. Миргород; 

– Олейніченко Ольгу Сергіївну, керівника гуртка ,,Природа і фантазія” 
Шишацької філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді; 
 
- Невмивако Тетяну Володимирівну, керівника гуртка ,,Основи біології” 

Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
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– Садомець Людмилу Юріївну, вчителя біології Вацівської філії І-

ІІ ступенів ім. Володі Тюріна Терешківського ліцею Полтавського району. 
3.3. Грамотою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за активну участь в акції: 
– Пономаренко Валерію, ученицю 7 класу Тарасівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради; 
– робочу групу ,,EXTREMA SPE PERITURA” пошукового загону 

,,Сьорчинг” загальноосвітньої школи №2 Горішньоплавнівської міської ради. 
 
4. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 

,,Вчимося заповідувати” Подякою Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді за організацію дослідницької 

діяльності, значний внесок в екологічне виховання дітей та учнівської молоді: 
– Пуденко Оксану Ростиславівну, вчителя біології комунального закладу 

„Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІ-ІІІ ступенів імені 

А.С. Макаренка Полтавської обласної ради”; 
– Невмивако Тетяну Володимирівну, керівника гуртка ,,Основи біології” 

Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
– Левченко Руслану Олександрівну, керівника гуртка центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді м. Миргород; 
– 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; 
– Смірнову Віру Марківну, вчителя біології Опорного навчального закладу 

Покровська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Решетилівської районної ради; 
–Матвєєву Аллу Володимирівну, вчителя біології та хімії Харківецької 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Лохвицького району. 
 
5. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу ,,Мій 

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

екологія” 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; 
– Тузенко Наталію Володимирівну, керівника гуртка Центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді м. Миргород; 
– Колевид Лесю Олексіївну, керівника гуртка-методиста Будинку дитячої 

та юнацької творчості Котелевської районної ради; 
– Гончар Аліну Олександрівну, вчителя Шилівського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Григорія і Григора Тютюнників; 
– Солонець Ольгу Митрофанівну, вчителя Пісківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Лохвицького району; 



 5 
– Стебко Валентину Миколаївну, вчителя географії і біології 

Лютенськобудищанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Зіньківського 

району. 
 

6. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу ,,Мій 

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

продуктивна праця і дослідницька робота в галузі сільського і лісового 

господарства” 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 вищої 

кваліфікаційної категорії Покровської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Решетилівської районної ради; 
- Смірнову Віру Марківну, керівника біологічного гуртка Покровської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Решетилівського району; 
- педагогічний колектив Центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді м. Миргород; 
- Корольову Віру Іванівну, керівника гуртка ,,Народні ремесла” Будинку 

дитячої та юнацької творчості Котелевської районної ради; 
- Левченко Юлію Михайлівну, директора Пирятинської районної станції 

юних натуралістів; 
- Титаренко Тетяну Миколаївну, керівника гуртка Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру 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: 
- капітана екологічного об’єднання ,,Юні екологи” Сердюк Вікторію, 

ученицю 10 класу Безсалівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Лохвицької районної ради; 
- екологічний загін ,,Еколюди” загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 

Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області; 
- пошуковий загін ,,Сьорчинг” загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 

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

учнівської молоді за організацію дослідницької діяльності, значний внесок в 

екологічне виховання дітей та учнівської молоді: 
- Кравченко Лідію Миколаївну, вчителя біології та хімії Головачанського 

комунального закладу загальної середньої освіти Заворсклянської сільської ради 

Полтавської районної ради; 
 Макаренко Тетяну Віталіївну, керівника гуртка ,,Юні знавці рослин” 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді м. Миргород;  
 Буць Тетяну Дмитрівну, вчителя біології та хімії Безсалівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лохвицької районної ради; 
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 Мяло Вікторію Володимирівну, керівника учнівського лісництва 

,,Лісовий патруль” Комунального закладу ,,Полтавська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №38 Полтавської міської ради”; 

 Демиденко Тетяну Геннадіївну, керівника екологічного загону 
,,Еколюди” загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Горішньоплавнівської 

міської ради; 
 Балабась Інну Віталіївну, керівника пошукового загону ,,Сьорчинг” 

загальноосвітньої школи №2 Горішноплавнівської міської ради Полтавської 

області; 
 Возняка Віталія Євстафійовича, керівника пошукового загону 

,,Сьорчинг” загальноосвітньої школи №2 Горішноплавнівської міської ради. 
 
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: 
- учнівський колектив 9 класу Млинівської загальноосвітньої школи І-

ІІ ступенів Лохвицького району; 
8.1.2. Подякою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за організацію дослідницької діяльності, значний внесок в 

екологічне виховання дітей та учнівської молоді: 
- Таран Вікторію Олександрівну, керівника гуртка ,,Барви природи” 

Карлівської районної станції юних натуралістів; 
- Кардаш Наталію Григорівну, керівника гуртка ,,Любителі живої 

природи” комунального закладу позашкільної освіти ,,Будинок дитячої та 

юнацької творчості” Опішнянської сільської ради; 
- Тригуб Ірину Володимирівну, керівника гуртка ,,Знавці кімнатних 

рослин” Миргородського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді; 
- Олешко Людмилу Миколаївну, керівника гуртка ,,Юні квітникарі” 

Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
- Грищенко Наталію Юріївну, керівника гуртка ,,Квітникарство” 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
- Новоселецьку Тамару Іванівну, вчителя біології Калашниківського 

навчально-виховного комплексу Мачухівської сільської ради. 
8.2. У трудовій акції ,,Юннатівський зеленбуд” Подякою Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за організацію 

дослідницької діяльності, значний внесок в екологічне виховання дітей та 

учнівської молоді: 
 Бабарику Валентину Геннадіївну, керівника творчого об’єднання 

,,Друзі природи” Семенівського районного будинку дитячої та юнацької 

творчості; 
 Хазай Наталію Володимирівну, керівника гуртка ,,Юні лісівники” 

Миргородської районної станції юних натуралістів; 
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- Макаренко Тетяну Віталіївну, керівника гуртка ,,Саду мого дивосвіт” 

Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді  м. Миргород; 
- Шевчик Тетяну Олексіївну, вчителя біології Кременчуцької гімназії 

№26 Кременчуцької міської ради ; 
- Чайку Тетяну Василівну, керівника гуртка Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
- Кардаш Наталію Григорівну, керівника агітбригади ,,Зелений патруль” 

Будинку дитячої та юнацької творчості Опішнянської селищної ради. 
8.3. У трудовій акції ,,Дослідницький марафон” Подякою Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за організацію 

дослідницької діяльності, значний внесок в екологічне виховання дітей та 

учнівської молоді: 
 Бельську Валентину Василівну, директора Кременчуцького еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 
 Петренко Вікторію Юріївну, керівника гуртка Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
- Левченко Руслану Олександрівну, керівника гуртка ,,Лілея”  Центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді  м. Миргород.  
8.4. У трудовій акції ,,Плекаємо сад”  
8.4.1. Грамотою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за високий рівень проведеної дослідницької роботи: 
- учнівський колектив Щербанівського ліцею Щербанівської сільської 

ради Полтавського району; 
- вихованців гуртка ,,Садівники” Бобрівницької загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів Зіньківської районної ради; 
- вихованців гуртка ,,Декоративно-ужиткове мистецтво” Кременчуцького 

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

учнівської молоді за організацію дослідницької діяльності, значний внесок в 

екологічне виховання дітей та учнівської молоді: 
- Свід Тетяну Валентинівну, учителя біології вищої категорії 

Щербанівського ліцею Щербанівської сільської ради Полтавського району; 
- Макаренко Тетяну Віталіївну, керівника гуртка ,,Саду мого дивосвіт” 

Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді м. Миргород; 
- Удовиченко Наталію Григорівну, керівника гуртка ,,Садівники” 

Бобрівницької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Зіньківської районної ради; 
-  Корольову Віру Іванівну, керівника дослідницької групи ,,Пошук” 

Будинку дитячої та юнацької творчості Котелевської  районної ради; 
- Величко Катерину Михайлівну, керівника гуртка ,,Декоративно-

ужиткове мистецтво” Кременчуцького еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді; 
- Лаврик Наталію Миколаївну, керівника гуртка ,,Юні овочівники” 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.  
8.5. У трудовій акції ,,Кролик” Подякою Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді за організацію дослідницької роботи 

та значний внесок в екологічне виховання дітей та учнівської молоді: 
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 Чечель Світлана Іванівна, керівник гуртка, Центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді м. Миргород; 
 Солодку Наталію Петрівну., керівника гуртка Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
 Шеремет Віталіну Вікторівну, керівника гуртка Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
- Корольову Віру Іванівну, керівник гуртка ,,Народні ремесла” Будинку 

дитячої та юнацької творчості Котелевської районної ради. 
 
9. Нагородити учасників обласного еколого-натуралістичного походу 

,,Біощит” 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 ,,Юні біологи” філії 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді у 

Полтавському районі; 
- Балабась Інну Віталіївну, вчителя біології, керівника клубу ,,КОМЕК” 

Горішньоплавнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2; 
- Бєльську Валентину Василівну, директора Кременчуцького еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 
- Возняка Віталія Євстафійовича, вчителя географії, керівника гуртка 

,,Зелений патруль” Горішньоплавнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 2; 
- Галату Наталію Василівну, керівника гуртка Кременчуцького еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 
- Костюк Оксану Анатоліївну, керівника гуртка ,,Цікава зоологія” 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
- Мазанку Світлану Вікторівну, керівника гуртка ,,Любителі домашніх 

тварин” центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
м. Миргород; 

- Мотренко Тетяну Володимирівну, керівника гуртка Кременчуцького 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
- Петренко Вікторію Юріївну, керівника гуртка Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 
- Солошенко Віру Василівну, керівника гуртка Кременчуцького еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді. 
 
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: 
- учнівський та педагогічний колектив Полтавської гімназії № 21 

Полтавської міської ради; 
- учнів 10-В класу комунального закладу „Полтавська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів № 38” Полтавської міської ради; 
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- членів екологічної агітбригади „Юний еколог” комунального закладу 

„Полтавський навчально-виховний комплекс №36” Полтавської міської ради”; 
- учнівський колектив Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 9 Полтавської міської ради; 
- Путрю Анастасію, ученицю 10-А класу, командира екологічної 

агітбригади ,,Паросток” Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 34 
Полтавської міської ради; 

- членів гуртка ,,Барви природи” Карлівської районної станції юних  

натуралістів; 
- загін ,,Екологічна варта” спеціалізованої загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 5 імені Л.І. Бугаєвської Горішноплавнівської міської ради; 
- педагогічний та учнівський колектив Кременчуцького еколого-

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

учнівської молоді за активну участь в обласній акції: 
- учнівський колектив Садківського ліцею Кременчуцької районної ради; 
- вихованців гуртка ,,Юні охоронці природи” Решетилівської філії 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
- вихованців гуртка ,,Біологія людини” Шишацької філії Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
- Бойко Наталію, ученицю 7 класу Гирявоїсковецької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Лохвицької районної ради; 
- гурток ,,Еколог” Ісковецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Лохвицької районної ради; 
- учнівський колектив 4-В класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 

Горішноплавнівської міської ради; 
- екологічний загін ,,Юні любителі природи” Лохвицької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 Лохвицької міської ради; 
- учнівський колектив Лубенської міської станції юних техніків і 

натуралістів. 
10.3. Подякою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

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

- Грисик Ірину Михайлівну, вчителя хімії та біології комунального закладу 

„Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 35” Полтавської міської 

ради; 
- Зубка Олександра Анатолійовича, вчителя історії та географії  

Полтавської гімназії № 13; 
- Плетньову Анну Василівну, вчителя біології Полтавської гімназії № 13; 
- Макаренко Тетяну Віталіївну, керівника гуртка „Юні знавці рослин” 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді м. Миргород; 
- Дузенко Аллу Станіславівну, керівника гуртка ,,Дивосвіт” Карлівської 

районної станції юних натуралістів; 
- Петренко Вікторію Юріївну, керівника гуртка „Цікавий світ акваріума” 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 
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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: 
– вихованців гуртка ,,Цікавий тераріум” Центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді м. Миргород; 
– пошукову групу ,,Лелеченьки” Калениківського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради; 
– Михайлик Анну, вихованку гуртка ,,Здоровим будь!” Лохвицького 

міського центру дитячої та юнацької творчості;  
 – краєзнавчо-пошуковий загін ,,Патріоти” Кунцівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Новосанжарської районної ради; 
– Сафронову Анастасію, ученицю 6-Б класу Кременчуцької гімназії № 6 

Кременчуцької міської ради; 
– Щербакову Анастасію, вихованку гуртка ,,Початкове технічне 

моделювання з елементами англійської мови” Кременчуцького еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді; 

– Рожко Анастасію, ученицю 4-А класу загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 6 Горішньоплавнівської міської ради; 

– Хрієнко Катерину, ученицю 6-В класу загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 6 Горішньоплавнівської міської ради; 

– Андрущенко Юлію, ученицю 10 класу Лохвицької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 2 Лохвицької міської ради; 
– учнів 4, 8–А класів Комунального закладу ,,Полтавська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 8 імені Панаса Мирного Полтавської міської ради”; 
– членів гуртка ,,Мій рідний край, моя земля” Карлівської районної Станції 

юних натуралістів; 
– вихованців гуртка ,,Квітникарство” Полтавського обласного еколого-

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

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

– Чабан Тамару Іванівну, вчителя вищої категорії ,,Полтавської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 34” Полтавської міської ради; 
- Мяло Вікторію Володимирівну, вчителя біології Комунального закладу 

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

ради Полтавської області”; 
– Кузик Ірину Володимирівну, учителя англійської мови загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6 Горішньоплавнівської міської ради; 
– Рогальську Віту Володимирівну, вчителя біології ,,Полтавської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18” Полтавської міської ради; 
– Кравченко Людмилу Миколаївну, учителя біології та хімії, Нестерук 

Лілію Василівну, вчителя історії Головачанського Комунального закладу 

загальної середньої освіти Заворсклянської сільської ради; 
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– Калашника Валерія Вікторовича, вчителя біології та 

екології Спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 з 

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

Бугаєвської Горішньоплавнівської міської ради; 
 

12. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнського фестивалю 

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

учнівської молоді за краще розкриття теми фестивалю: 
– Петренко Тетяну, ученицю 8 класу Бірківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів імені І.А. Цюпи Зіньківської районної ради; 
– Куценко Анну, ученицю 8 класу Бірківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів імені І.А. Цюпи Зіньківської районної ради; 
– вихованців гуртка фотонатуралістів центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді м. Миргород; 
– Обороменого Артема, учня 10 класу Полтавської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 9 Полтавської міської ради. 
12.2. Подякою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за організацію дослідницької діяльності, значний внесок в 

екологічне виховання дітей та учнівської молоді:  
 Соловйова Геннадія Вікторовича, керівника гуртка Полтавського 

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

виховного комплексу Полтавського району; 
 Дузенко Аллу Станіславівну, керівника гуртка ,,Дивосвіт” Карлівської 

районної станції юних натуралістів; 
 Пащенко Ольгу Григорівну, вчителя хімії та біології Опорного закладу 

,,Вирішальненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Лохвицької районної 

ради”; 
 Тищенко Людмилу Миколаївну, вчителя Калениківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради; 
 Петренко Вікторію Юріївну, керівника гуртка Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 
 

13. Нагородити подякою Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді за активну роботу щодо залучення 

дітей до вивчення та спостереження за зимуючими птахами під час обласного 

етапу Всеукраїнської природоохоронно-пропагандистської акції ,,Великий 

зимовий облік птахів – 2020’’: 
- Васюкову Надію Миколаївну, керівника біологічного гуртка ,,Екос’’ 

Божківського навчально-виховного комплексу Полтавського району; 
- Гайдар Ірину Семенівну, керівника гуртка ,,Юний зоолог’’ 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
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- Кравченко Людмилу Володимирівну, керівника гуртка 

,,Зелені Робінзони’’ Вельбівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Гадяцької районної ради; 
- Петренко Вікторію Юріївну, керівника гуртка  Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
- Лашко Олену Анатоліївну, керівника гуртка центру еколого-

натуралістичної творчості  учнівської молоді м. Миргород; 
- Мазоху Євгенію Володимирівну, керівника гуртка ,,Квіткова фантазія’’ 

Карлівської районної станції юних натуралістів. 
 

14. Нагородити учасників обласного конкурсу-огляду ,,Збережи ялинку” 
14.1. Грамотою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за пропаганду серед учнівської молоді руху зі збереження 

хвойних дерев: 
- Акусову Софію, вихованку гуртка ,,Чарівна майстерня” Лубенської 

міської станції юних техніків і натуралістів;  
- Александрову Поліну, ученицю опорного закладу ,,Яреськівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Ф.П. Борідька Шишацької районної 

ради”; 
- Алімову Варвару, ученицю 7 класу Полтавської гімназії № 31; 
- Аль Шател Аміну, вихованку Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 
- Астахова Дениса, учня спеціалізованої загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням англійської мови; 
- Базавлук Анну, ученицю Дейкалівського опорного закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради; 
- Баклагіну Софію, ученицю Державної спеціалізованої художньої школи-

інтернату І-ІІІ ступенів ,,Колегіум мистецтв у Опішні” імені Василя 

Кричевського; 
- Балацирь Єлизавету, ученицю Веселоподільської загальноосвітньої 

школи Семенівської селищної ради; 
- Бегму Валерію, ученицю комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2”; 
- Беззубченко Таїсію, вихованку гуртка ,,Дебати” Кременчуцького 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
- Березовську Анастасію, ученицю 2-А класу спеціалізованої 

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

міської ради; 
- Більчич Юлію, вихованку гуртка ,,В’язаний дивосвіт” позашкільного 

навчального закладу Центр дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської 

міськї ради; 
- Боєву Євгенію, вихованку гуртка Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 
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- Бойко Софію, вихованку гуртка ,,В’язаний дивосвіт” позашкільного 

навчального закладу Центр дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської 

міськї ради; 
- Бута Анатолія, учня 5-Г класу спеціалізованої загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 5 імені Л.І. Бугаєвської з поглибленим вивченням предметів 

природничо-математичного циклу Горішньоплавнівської міської ради; 
- Варнавську Поліну, вихованку Семенівського районного будинку дитячої 

та юнацької творчості; 
- Васильченка Мирона, учня опорного закладу ,,Яреськівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Ф.П. Борідька Шишацької районної 

ради”; 
- Веклич Марію, ученицю Полтавської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 25; 
- вихованців гуртка ,,Здоровим будь” Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 
- вихованців гуртка ,,Квіткова фантазія” Полтавського міського центру 

позашкільної освіти Полтавської міської ради; 
- вихованців гуртка ,,Країна майстрів” Бричківського сільського клубу 

Бричківської сільської ради Полтавського району; 
- вихованців гуртка ,,Талановиті пальчики” Лукімської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів Оржицької районної ради; 
- вихованців гуртка ,,Умілі руки” Сватківського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Краснолуцької сільської ради; 
- вихованців гуртка ,,Художня вишивка” Глобинського районного центру 

дитячої та юнацької творчості; 
- вихованців гуртка ,,Чарівна голка” філії Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді у Полтавському районі; 
- вихованців гуртка ,,Юні кролівники” Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 
- вихованців Миргородської районної станції юних натуралістів; 
- Владимирова Валерія, учня комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 38 Полтавської міської ради”; 
- Волік Валерію, ученицю Степанівського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІ ступенів виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради; 
- Волошину Анастасію, ученицю Кременчуцького ліцею № 30 ,,Олімп” 

імені Н.М. Шевченко Кременчуцької міської ради; 
- Гриженка Віталія, учня 5-Б класу Щербанівського ліцею Щербанівської 

сільської ради; 
- Гричку Руслану, ученицю Полтавської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 25; 
- Гузик Анастасію, ученицю Полтавської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 11; 
- Дерев’янко Світлану, вихованку гуртка ,,Барви природи” Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
- Жмудь Анастасію, вихованку гуртка ,,Юні квітникарі” Кобеляцької філії 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
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- Затуливітер Наталію, Войтенко Анастасію, учениць 4-Б класу 

Кременчуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8; 
- Зубову Ульяну, ученицю спеціалізованої загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням англійської мови 

Горішньоплавнівської міської ради; 
- Керусенка Максима, учня 8 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

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

Горішньоплавнівської міської ради; 
- Кобзар Софію, вихованку гуртка ,,В’язаний дивосвіт” позашкільного 

навчального закладу Центр дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської 

міськї ради; 
- Ковальську Маргариту, ученицю Пальчиківського навчально-виховного 

комплексу Полтавської районної ради; 
- Колодочку Катерину, вихованку гуртка ,,Юні квітникарі” Кобеляцької 

філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді; 
- Коробка Олександра, учня 2 класу спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

№ 3 імені В.О. Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради; 
- Кострик Поліну, ученицю Дмитрівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Горішньоплавнівської міської ради; 
- Крамаренка Сергія, учня Полтавської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 11; 
- Кривенка Богдана, учня Чевельчанської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів Оржицького району; 
- Криворучко Емілію, вихованку гуртка ,,Рукоділля” позашкільного 

навчального закладу Центр дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської 

міськї ради; 
- Логвиненко Анастасію, ученицю Сухорабівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Решетилівськоого району; 
- Лук’янову Орину, ученицю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1, 

вихованку гуртка ,,Рукоділля” позашкільного навчального закладу Центр 

дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської міськї ради; 
- Луценка Андрія, учня Дейкалівського опорного закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради; 
- Любашевську Кіру, Макогін Поліну, вихованок центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді м. Миргород; 
- Макуху Дмитра, вихованця Миргородського міського центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді; 
- Манюк Валерію, Сороколата Давіда, Кондратенка Іллю, учнів 3-В класу 

Кременчуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8; 
- Масича Микиту, учня Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 25; 
- Мостовенко Юлію, вихованку гуртка ,,Барви природи” Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
- Накісько Ірину, ученицю Нехворощанського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Новосанжарського району; 
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- Неживого Дениса, Неживого Микиту, учнів Кулажинської 

загальноосвітньої школи Гребінківського району; 
- Непийпива Дмитра, учня Пальчиківського навчально-виховного 

комплексу Полтавської районної ради; 
- Нестерову Софію, ученицю 5-А класу загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 2; 
- Олексієнка Максима, Товкача Максима, вихованців Сенчанського 

будинку дитячої та юнацької творчості Сенчанської сільської ради; 
- Пазиненко Валерію, вихованку гуртка ,,Паперокручення” 

Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
- Піддубну Анастасію, ученицю 7-Е класу комунального закладу 

,,Полтавська гімназія № 32 Полтавської міської ради”; 
- Піцик Анастасію, вихованку гуртка ,,Декоративні квіти” позашкільного 

навчального закладу Центр дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської 

міської ради; 
- Сахарову Софію, ученицю опорного закладу ,,Яреськівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Ф.П. Борідька Шишацької районної 

ради”; 
- Селегень Тетяну, ученицю 4 класу Опішнянського опорного закладу 

загальної середньої освіти Опішнянської селищної ради; 
- Семигаленко Дарію, Харіоновську Аліну, учениць Степанівського 

закладу загальної середньої освіти виконавчого комітету Великобагачанської 

селищної ради; 
- Сєргєєву Аделіну, вихованку гуртка ,,Scilla”, ученицю загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6 Горішньоплавнівської міської ради; 
- Сєргєєву Евеліну, вихованку гуртка ,,Scilla”, ученицю загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6 Горішньоплавнівської міської ради; 
- Солдатову Каріну, ученицю Лубенського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів № 4; 
- Тітенко Катерину, ученицю 6 класу Дмитрівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Горішньоплавнівської міської ради; 
- Улько Катерину, вихованку гуртка ,,Барви природи” Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
- учнів 1 класу Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату І-ІІІ 

ступенів ,,Колегіум мистецтв у Опішні імені Василя Кричевського”; 
- учнів 5-Г класу Полтавської гімназії № 17 Полтавської міської ради; 
- учнівський колектив Комунального закладу ,,Полтавський міський 

багатопрофільний ліцей № 1 імені І.П. Котляревського Полтавської міської ради 

Полтавської області”; 
- Федченко Вікторію, вихованку гуртка ,,Колорит” позашкільного 

навчального закладу Центр дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської 

міськї ради; 
- Хорошуна Владислава, вихованця гуртка ,,Юні квітникарі” Кобеляцької 

філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді; 
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- Червону Олександру, ученицю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 1 Горішньоплавнівської міської ради; 
- Черевань Єлизавету, ученицю Полтавської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 12; 
- Шапочку Романа, учня 7 класу Пристанційнівського закладу загальної 

середньої освіти Малоперещепинської сільської ради Новосанжарського району; 
- Шторгіна Артема, вихованця гуртка ,,Юні друзі природи” Гадяцького 

будинку дитячої та юнацької творчості; 
- Щербакову Анастасію, вихованку гуртка ,,Студія образотворчого 

мистецтва” Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді; 
- Щукіну Ванесу, вихованку центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді м. Миргород; 
- Щукіну Камілу, вихованку центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді м. Миргород; 
- Яременко Юлію, Ящук Марію, вихованок гуртка ,,Умілі руки” 

Бугаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Глобинського району. 
14.2. Подякою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за організацію дослідницької діяльності, значний внесок в 

екологічне виховання дітей та учнівської молоді: 
- Ведмідь Тетяну Миколаївну, керівника гуртка ,,Чарівний пензлик” 

Оржицького будинку дитячої та юнацької творчості; 
- Горєлову Ганну Василівну, керівника гуртка ,,Рукоділля” позашкільного 

навчального закладу Центр дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської 

міської ради; 
- Д’яченко Свілану Геннадіївну, вчителя Пирогівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Глобинської міської ради; 
- Данькову Юлію Вікторівну, вчителя комунального закладу 

,,Розсошенська гімназія Щербанівської сільської ради Полтавського району”; 
- Кузуб Людмилу Анатоліївну, вчителя Семенівського навчально-

виховного комплексу № 2 Семенівської селищної ради; 
- Колевид Лесю Олексіївну, керівника гуртка ,,Квіткова фантазія” 

Котелевського будинку дитячої та юнацької творчості; 
- Крутських Ніну Миколаївну, керівника гуртка ,,Етнолялька” Оріхівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені В.М. Леонтовича Засульської 

сільської ради; 
- Куратнік Тетяну Вікторівну, вчителя технологій комунального закладу 

,,Полтавська гімназія ,,Здоров’я” № 14 Полтавської міської ради”; 
- Лашко Олену Анатоліївну, керівника гуртка ,,Орнітологи” центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Миргородської міської 

ради; 
- Мандрегелю Олену Сергіївну, керівника гуртка ,,Чарівна майстерня” 

Полтавського міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради; 
- Мосюндзь Наталію Іванівну, керівника гуртка ,,Країна майстрів” 

Бричківського сільського клубу Полтавського району; 
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- Панасенко Наталію Василівну, керівника гуртка ,,Креатив” 

Полтавського міського центру позашкільної освіти Полтавської міської ради; 
- Реву Ніну Миколаївну, вчителя комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 Полтавської міської ради”; 
- Романенко Жанну Олександрівну, вчителя Семенівського навчально-

виховного комплексу № 2 Семенівської селищної ради; 
- Сидоренко Світлану Іванівну, вчителя опорного закладу ,,Чорнухинський 

ліцей імені Г.С. Сковороди”; 
- Цілуйко Ірину Геннадіївну, вчителя Чевельчанської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Оржицького району. 
 
15. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 

експериментально-дослідницьких робіт із природознавства та біології ,,Юний 

дослідник” 
15.1. За напрямом ,,Я і природа” Подякою Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за організацію 

дослідницької діяльності, значний внесок в екологічне виховання дітей та 

учнівської молоді: 
 Полонську Вікторію Вікторівну, вчителя хімії та біології 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 імені 

В.О. Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради; 
 Чайку Тетяну Василівну, керівника гуртка Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
 Бугайову Галину Володимирівну, керівника гуртка ,,Юні ботаніки” 

Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 
15.2. За напрямом ,,Тваринний світ” Подякою Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за організацію 

дослідницької діяльності, значний внесок в екологічне виховання дітей та 

учнівської молоді: 
 Возняка Віталія Євстафійовича, вчителя географії і біології 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Горішньоплавнівської міської ради; 
 Петренко Вікторію Юріївну, керівника гуртка ,,Цікавий світ акваріума” 

Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
 Гнойову Ірину Олександрівну, вчителя біології спеціалізованої 

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

мови Горішньоплавнівської міської ради.  
15.3. За напрямом ,,Охорона здоров’я” Подякою Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за високий рівень 

дослідницької роботи: 
 Чайку Наталію Василівну, вчителя біології Пальчиківського навчально-

виховного комплексу Полтавської районної ради; 
  Полонську Вікторію Вікторівну, вчителя хімії та біології спеціалізованої 

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

Горішньоплавнівської міської ради; 
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 Величко Катерину Михайлівну, керівника гуртка ,,Оздоровча 

гімнастика” Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді. 
15.4. За напрямом ,,Рослини навколо нас” Подякою Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за високий рівень 

дослідницької роботи: 
 Скорик Наталію Іванівну, вчителя початкових класів спеціалізованої 

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

Горішньоплавнівської міської ради; 
 Лєднєву Наталію Юріївну, вчителя біології ліцею № 4 ,,Кремінь” 

Кременчуцької міської ради; 
 Дузенко Аллу Станіславівну, керівника гуртка ,,Барви природи” 

Карлівської районної станції юних натуралістів. 
15.5. За напрямом ,,Народознавство, краєзнавство” 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; 
 Петровську Людмилу Анатоліївну, вчителя початкових класів 

спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 імені 

В.О. Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради; 
 Пинько Юлію Валеріївну, керівника гуртка ,,Образотворче мистецтво” 

Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 
 
16. Нагородити учасників обласного конкурсу екологічних плакатів 

,,Природа і люди” 
16.1. Дипломом ІІ ступеня Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді за друге місце Ведмідь Анну, 

ученицю 10 класу опорного закладу ,,Оржицька загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів імені І.Я. Франка”. Керівник: Дерев’янко Н.І., вчитель 

образотворчого мистецтва. 
16.2. Грамотою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за повноту розкриття піднятої екологічної проблеми: 
- Бардась Анну, ученицю Кременчуцької гімназії № 26; 
- Білоцерківець Даміру, ученицю 8-Б класу Зіньківського ліцею імені 

М.К. Зерова; 
- Буряк Софію, вихованку гуртка ,,Світ тераріуму” Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
- Збираник Яну, ученицю 6 класу Бабичівського навчально-виховного 

комплексу ,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад” Глобинської міської ради; 
- Легенчук Катерину, вихованку гуртка ,,Живопис” Лубенської міської 

станції юних техніків і натуралістів; 
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- Михайліченко Вікторію, вихованку гуртка ,,Колорит” 

Позашкільного навчального закладу центр дитячої та юнацької творчості 

Горішньоплавнівської міської ради; 
- Новосад Анну, ученицю 7-Б класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 3 імені В.О. Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради; 
- Рубана Гордія, учня 11-Б класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 

імені В.О. Нижниченка Горішньоплавнівської міської ради; 
- Скалібог Марію, ученицю 7-Б класу Глобинської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 5; 
- Твердохліб Тетяну, ученицю 7 класу Великопавлівської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів Зіньківського району; 
- Теркуна Вячеслава, учня 9-Б класу Зіньківського ліцею імені М.К. Зерова 

Зіньківського району; 
- Труш Марію, ученицю 11-Б класу Глобинської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 5; 
- Чабану Діану, вихованку гуртка ,,Барви природи” Решетилівської філії 

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

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

- Баштову Світлану Миколаївну, вчителя образотворчого мистецтва 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Горішньоплавнівської міської ради;  
- Дерев’янко Наталію Ігорівну, вчителя опорного закладу ,,Оржицька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені І.Я. Франка” Оржицької районної 

ради;  
- Єгунькову Ірину Григорівну, вчителя образотворчого мистецтва 

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

Горішньоплавнівської міської ради;  
- Лисак Катерину Григорівну, вчителя Великокринківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Глобинської районної ради; 
- Литовченко Аллу Миколаївну, вчителя Градизької гімназії імені Героя 

України Олександра Білаша Глобинської районної ради;  
- Шинкарчук Оксану Вадимівну, керівника гуртка ,,Здоровим будь” 

Решетилівської філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді. 
 

17. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнської акції 

,,Годівничка – 2020” 
17.1. Дипломом Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за високий рівень виконання робіт: 
- вихованців гуртків ,,Барви природи’’, ,,Любителі домашніх тварин’’ 

філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді у Полтавському районі. Керівник: Сауліна Л. О.; 
- гурток ,,Юні лісівники’’ Миргородської районної станції юних 

натуралістів. Керівник: Хазай Н.В.; 
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- гурток ,,Юні ботаніки’’ Кобеляцької філії Полтавського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Керівник: Луняк 

А.В. 
17.2. Подякою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

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

- Таран Вікторію Олександрівну, керівника гуртка ,,Любителі домашніх 

тварин’’ Карлівської районної станції юних натуралістів; 
- Телліну Тетяну Федорівну, керівника гуртка ,,Юні акваріумісти’’ 

Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
- Лашко Олену Анатоліївну, керівника гуртка центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді м. Миргород; 
- Костенко Галину Іванівну, Костенко Ярославу Іванівну, вчителів 

Бірківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені І.А. Цюпи Зіньківського 

району; 
- Кардаш Наталію Григорівну, керівника гуртка комунального закладу 

позашкільної освіти ,,Будинок дитячої та юнацької творчості’’ Опішнянської 

селищної ради; 
- Шліхар Вікторію Віталіївну, вчителя ліцею № 10 ,,Лінгвіст’’ 

Кременчуцької міської ради. 
 

18. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнської акції ,,День 

зустрічі птахів – 2020” Дипломом Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді за високий рівень виконання робіт: 

18.1. У номінації ,,Агітаційна робота’’: 
–Деркач Дашу, ученицю 5 класу Пристанційнівського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів. Керівник: Деркач Л.П. 
18.2. У номінації ,,Найкращий організатор біологічних свят’’: 
 Гайдар Ірину Семенівну, керівника гуртка Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
 Костюк Оксану Анатоліївну, керівника гуртка Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
 Лещенко Інну Вікторівну, методиста Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 
 Таран Вікторію Олексіївну, керівника гуртка Карлівської районної 

станції юних натуралістів. 
18.3. У номінації ,,Найщедріша годівничка’’: 
 Харченко Аріну, ученицю 9 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 8 Кременчуцької міської ради. 
 
19. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 

дитячого малюнку ,,Зоологічна галерея” Подякою Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді за творчий підхід та вдалу 

організацію участі вихованців у конкурсі: 
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- Скороходову Ольгу Анатоліївну, методиста позашкільного 

навчального закладу Центру дитячої та юнацької творчості 
Горішньоплавнівської міської ради; 

- Пинько Юлію Валеріївну, керівника гуртка Кременчуцького еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді; 

- Михайлик Світлану Володимирівну, керівника гуртка Лохвицького 

міського центру дитячої та юнацької творчості; 
- Крутоголову Антоніну Валеріївну, учителя загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 6 Горішньоплавнівської міської ради; 
- Миколенка Володимира Миколайовича, учителя загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 6 Горішньоплавнівської міської ради; 
- Гладку Наталію Іванівну, учителя Кременчуцької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №1; 
- Левченко Юлію Михайлівну, директора Пирятинської районної станції 

юних натуралістів. 
 
20. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 

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

учнівської молоді за проведену пошукову роботу та активну участь: 
- Гапчич Діану, ученицю комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 35”; 
- вихованців гуртка ,,Народна творчість” Кременчуцького еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 
- пошукову групу комунального закладу ,,Полтавськагімназія №32”. 
20.2. Подякою Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді за творчий підхід до розвитку пізнавальних інтересів та 

екологічного виховання  учнів: 
- Гуржій Олену Олександрівну, керівника екологічної бригади ,,Юні 

екологи” комунального закладу ,,Полтавський навчально-виховний комплекс 

№ 36”; 
- Бабарику Валентину Геннадіївну, керівника творчого об’єднання ,,Друзі 

природи” Семенівського будинку дитячої та юнацької творчості при 

Криворудській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів; 
- Карасенко Олену Федорівну, керівника шкільного лісництва 

Вороньківського ліцею імені О.Д. Перелета Чорнухинської районної ради 

Полтавської області; 
- Мухіну Світлану Григорівну; керівника пошукового загону комунального 

закладу ,,Полтавська загальноосвітня школа № 38 Полтавської міської ради 

Полтавської області”; 
- Макаренко Надію Петрівну, Калюжну Тетяну Юріївну, керівників 

пошукового загону ,,Мандрівники” Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
№ 9 Полтавської міської ради Полтавської області;  

- Тремілю Світлану Іванівну, керівника екологічного гуртка ,,Екос” 
комунального закладу ,,Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27”. 
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21. Нагородити учасників обласного етапу Всеукраїнської акції 

,,Птах року” Дипломом Полтавського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді за високий рівень виконання робіт: 
- вихованців гуртків ,,Орнітологи’’, ,,Юні орнітологи” центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді м. Миргород. Керівник: Лашко 

Олена Анатоліївна; 
- Гнойового Артема, учня 5 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

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

Горішньоплавнівської міської ради. Керівник: Гнойова Ірина Олександрівна; 
- гурток ,,Юний еколог” комунального закладу ,,Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24” Полтавської міської ради. Керівник: 

Тесля Ольга Валеріївна; 
- гурток ,,Цікава зоологія” Решетилівської філії Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. Керівник: Тищенко 

Людмила Миколаївна. 
 

22. 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; 
- Ночну Наталію Іванівну, директора Центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді м. Миргород; 
- Бугайову Галину Володимирівну, керівник гуртка Кременчуцького 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 
- Лисак Катерину Григорівну, вчителя Великокринківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Глобинського району. 
 

25. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
 
 
 

В.о. директора         Л. СУСАХІНА 
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